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Teknisk budsjettjusteringer desember 2013 
 
SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER: 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Byrådens sak 19/13 – Tildeling 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 1 500 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 40/13 – Bosettingstilskuddet for flyktninger 
2013. 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 1 900 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 55/13 – Endring i fordelingen av 
kompensasjon til bydelene for medisinstudenters praksis ved helsestasjoner 
Bydel Frogner har fått redusert sitt budsjett med kr 10 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 66/13 – Bosettingstilskuddet for flyktninger 
2013. 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 1 800 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 70/13 – Midler til opparbeidelse av 
aktivitetsanlegg for barn og unge på Collosseum Torg 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 200 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 74/13 – Fordeling av midler til prosjekt 
Psyksam/Fact Team 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 1 000 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Byrådssak 203.2 av 14.11.2013 – Diverse 
budsjettjusteringer 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 2 213 000 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Byrådssak 18/13- Kompensasjon for ikke-
kommunale plasser etablert i 2012 for 2013 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 3 313 000 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning sak 9/13- Kompensasjon økning i minstesatser 
for tilskudd til ikke – kommunale barnehager 
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Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 1 318 000 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning sak 8 /13 – Kompensasjon for 
fjernarbeidsløsning 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 9 000 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Byrådens sak 27/13- Kompensasjon for 
barnehageplasser etablert i 2013 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 18 985 000 
 
 
Endring i driftsrammen 
 Tekst Økt ramme 
Kommunaldirektørens sak nr 40/13 Bosetningstilskudd flyktninger 1 900 000 
Kommunaldirektørens sak nr 55/13 Praksis medisinstudenters praksis - 10 000 
Kommunaldirektørens sak nr 66/13 Bosetningstilskudd flyktninger 1 800 000 
Kommunaldirektørens sak nr 70/13 Opparb. Aktivitetsanlegg Collossum T 200 000 
Kommunaldirektørens sak nr 74/13 Prosj Psyksam/ Fact Team 1 000 000 
Kommunaldirektørens sak  nr 8/13 Kompensasjon fjernarbeidsløsning 9 000 
Kommunaldirektørens sak nr 9/13 Komp økning m/satser ikke-kommbhg 1 318 000 
Byrådens sak 18/13 Komp for ikke-komm pl etabl 2012 3 313 000 
Byrådens sak 19/2013 Dagaktivitetstilb hj.boende m/demens 1 500 000 
Byrådens sak 27/2013 Komp bhg plasser etabl 2013 18 985 000 
Byrådens sak 203.2 av14.11.2013 Diverse bud.just 2 213 000 
 Sum endring av budsjettrammen 32 228 000 
 
Netto økning i budsjettrammen er kr 32 228 000 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Endringene innen funksjonsområdene blir: 
 

Fo1 Fo2A Fo2B Fo3 Økonomisk 
sosialhjelp 

 125 550 197 319 340 582 83 187 946 557 988 636 73 332 639 
Sentrale budsjettjusteringer      
Kommunaldirektørens sak nr 40/13 1 520 000     380 000 
Kommunaldirektørens sak nr 55/13 -10 000     
Kommunaldirektørens sak nr 66/13 1 440 000    360 000 
Kommunaldirektørens sak nr 70/13 200 000     
Kommunaldirektørens sak nr 74/13 1 000 000     
Kommunaldirektørens sak nr 8/13  9 000    
Kommunaldirektørens sak nr 9/13  1 318 000    
Byrådens sak 18/13  3 313 000    
Byrådens sak 19/13    1 500 000  
Byrådens sak 27/13  18 985 000    
Byrådens sak 203.2 av 14.11.2013 

  386 000 1 827 000   
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Teknisk budsjettjustering-
internt      
Mindreforbruk 2012  

-5 820 000  5 820 000   
Sum funksjonsområder etter 
justering 123 880 197 342 965 582 89 393 946 561 315 636 74 072 639 

 
 
TEKNISK BUDSJETTJUSTERINGER MELLOM FUNKSJONER: 
 
Korr regnskapsmessig mindreforbruk 2012 fra Funksjonsområde FO1 til FO2B. 
FO1 reduseres med kr 5 820 000,FO2B økes med kr 5 820 000. 
 
 
Bydel Frogner, 12.02.2014 
 
 
 
Wenche Ørstavik                        Heidi Damengen 

bydelsdirektør                                      avdelingsdirektør 
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1 INNLEDNING  
 
Årsmeldingen er strukturert slik det fremgår av innholdsfortegnelsen over. Unummererte spørsmål 
fra fellesskrivet er besvart under de enkelte funksjonsområder 
 
 

2 SITUASJONSBESKRIVELSE 
 
Bydel Frogner gikk inn i 2013 med et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner, og går ut av året 
med et merforbruk på 5,8 millioner. 
 
Den siste prognosen som ble meldt inn gikk i balanse.  Avviket fra denne rapporteringen har 
følgende forklaring.  Vi velger å sammenligne på resultatenheter, da det er store ulikheter mellom 
budsjett og regnskap på KOSTRAfunksjonene på grunn av korrigeringer på funksjon 120. 
 
 

100 Fellestjenester, prognose pr november   8 mill  
 Prosjektmidler til Oscar frisklivssenter   3,8 mill 
 Korr pensjonsutgifter barnehager   -7,3 mill 
 Andre endringer    -0,7 mill 
     Endring -4,2 mill 

101 NAV kommune, prognose pr. november  -2,4 mill  
 Introduksjonsordning,     -1,2 mill 
 Rustiltak     -0,6 mill 
 Norabakken boliger, avsatt til Noras hus   0,6 mill 
 NAV, lønnsutgifter    0,3 mill 
     Endringer -0,9 mill 

102 Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering, prognose pr. nov -4 mill  
 Kvalifisering     -1,4 mill 
 Sosialhjelpen     -2,1 mill 
     Endringer -3,5 mill 

104 Psykiatri, prognose pr. nov   1,2 mill  
 

Kjøp av bolig, lønnsmidler   Endringer 0,9 
Mill 
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200 Kommunale barnehager, prognose pr. nov  1 mill  
 Korr pensjonsutgifter barnehager   7,3 mill 
 Refusjon brannforsikring Hjelmsgate bhg   0,6 mill 
 Oppholdsbetaling    0,2 mill 
 Lønnsmidler, innsparing    2,4 mill 
     Endringer 10,5 mill 

201 Private barnehager, prognose pr nov  -7 mill  
 Driftstilskudd private barnehager  Endringer -2,5 mill 

203 Barneparker, prognose pr. nov  0 mill  
 Feilføring av utgift som skulle vært ført på private bhg Endringer -0,5 mill 

205 Helsestasjon, prognose pr. nov  0 mill  
 Innsparing lønnsutgifter, refunderte lønnsmidler Endringer 0,7 mill 

206 Pedagogiske tjenester, prognose pr. nov  0,5 mill  
 Mindre salgsinntekter enn forventet  Endringer -0,7 mill 

207 Barnevern, prognose pr nov   1,8 mill  
 Refusjon utgifter mindreårige flykninger  Endringer 1,8 mill 

300 Bestillerkontoret, prognose pr nov  -0,4 mill  
 Merforbruk lønnsutgifter   Endringer -0,6 mill 

301 Bestillerkontoret, praktisk bistand, prognose pr nov 4,8 mill  
 Merforbruk utførte timer   Endringer -2,4 mill 

302 Bestillerkontoret, hjemmesykepleie, prognose pr nov -16,9 mill  
 Merforbruk utførte timer   Endringer -2,7 mill 

303 Bestillerkontoret, støttetjenester, prognose pr nov 1,3 mill  
 Mindreforbruk, TT og aktivisering   Endringer 1 mill 

304 Bestillerkontoret, institusjoner, prognose pr nov 6,2 mill  
 Kjøp av ekstra plass til funksjonshemmede  Endringer -1,1 mill 

310 Praktisk bistand, utøvende, prognose pr nov -2 mill  
 Merforbruk lønnsmidler, variabel lønn  Endringer -3 mill 

311 Hjemmesykepleie, utøvende, prognose pr nov 2 mill  
 Merforbruk lønnsmidler, variabel lønn  Endringer -7 mill 

312 Samlokaliserte boliger, prognose pr nov  6,3 mill  
 Merinntekter ressurskrevende,   Endringer 8,5 mill 

 
 
 
Det ble foretatt en budsjettjusteringssak i september sak 287/13 med innsparingstiltak i samsvar 
med mindreforbruket. 
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2.1 ORGANISASJON/BEMANNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  01.01.2013 31.12.2013 Endring 
Ansatte 1113 1145 32 
Årsverk 805,73 843,38 37,65 
 
Veksten i antall ansatte og årsverk i 2013 kan i hovedsak tilskrives åpning av 
nye Fredrikke barnehage.  
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2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG 
 

Befolknings-
utvikling 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Andel av 
bef. i Oslo 

pr. 
01.01.2012 

Andel av 
bef. i Oslo 

pr. 
01.01.2013 

0 år 727 733 647 713 6,64 % 7,27 % 
1-2 år 1014 1071 1077 1040 5,92 % 5,80 % 
3-5 år 1028 1052 1076 1131 4,63 % 4,76 % 
6-12 år 1639 1707 1781 1833 4,15 % 4,16 % 
13-17 år 1134 1105 1200 1297 4,30 % 4,59 % 
Sum 0-17 år 5542 5668 5781 6014 4,74 % 4,85 % 
18-24 år 5508 5911 6160 6199 7,61 % 10,66 % 
25-66 år 33743 33771 34579 35126 9,30 % 9,29 % 
67-79 år 3484 3690 3930 4234 9,94 % 10,21 % 
80-89 år 1627 1574 1579 1553 8,82 % 8,85 % 
90 år + 492 506 502 551 10,50 % 11,43 % 
Sum 67 år + 5603 5770 6011 6338 9,66 % 9,93 % 
Sum bydel 50369 51120 52531 53667 8,57 % 8,60 % 

Herav 
innvandrere  4422 4598 5006 5433 3,92 % 4,20 % 
*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon. 

 
 
 

2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET 
 

  2012 2013 
  Møter Saker Møter Saker 
POLITISK UTVALG          
Bydelsutvalg 12* 376 11 372 
Arbeidsutvalg 11  11  

Miljø- og 
byutviklingskomiteen  11 164 10 172 
Komité for helse, unge, 
sosial og kultur 10 313 10 166 
BRUKERUTVALG          
Ungdomsrådet  11 89 11 78 
Seniorrådet 11 92 11 86 
Råd for funksjons-
hemmede 10 45 11 57 

Tilsynsutvalg alders- og 
sykehjem 16  15  

Tilsynsutvalg for 
hjemmtjenesten 4 Unummerert 6 Unummerert 
NAV brukerutvalg 4 Unummerert 4 Unummerert 
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3 MÅL OG RESULTATER  

3.1.1 Bydelens totale innsats – driftsregnskapet  
 

Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr.    

Brutto driftsutgifter 
Regnskap 

2012 

Oppr. 
Budsjett 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 

Avvik 
reg.bud/regn-

skap 2013 
Funksjonsområde 1 160 335 145 340 157 408 154 693 2 715 
Funksjonsområde 2A 334 060 354 703 383 972 385 513 -1 541 
Funksjonsområde 2B 98 512 85 279 94 833 98 364 -3 531 
Funksjonsområde 3 786 651 777 059 787 803 837 016 -49 212 

Sum brutto utgifter, 
drift 1 379 558 1 362 381 1 424 016 1 475 586 -51 569 
          
Funk.omr. 4, sosialhjelp 71 482 77 929 78 692 85 947 -7 255 
og kvalifiseringsprogram 
(brutto utg.)         

Sum brutto utgift + 
sosialhjelp 1 451 040 1 440 310 1 502 708 1 561 533 -58 824 
      
Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.    

Netto driftsutgifter 
Regnskap 

2012 

Oppr. 
Budsjett 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 

Avvik 
reg.bud/regn-

skap 2013 
Funksjonsområde 1 111 343 111 332 123 880 104 515 19 365 
Funksjonsområde 2A 291 667 316 609 342 966 339 249 3 717 
Funksjonsområde 2B 90 442 80 720 89 394 86 633 2 761 
Funksjonsområde 3 554 033 599 118 561 316 576 870 -15 555 
Sum netto utgifter, drift 1 047 485 1 107 779 1 117 556 1 107 267 10 288 
          
Funk.omr. 4, sosialhjelp         
og kvalifiseringsprogram 
(netto utg.) 66 623 73 379 74 073 81 398 -7 326 

Sum netto utgift + 
sosialhjelp 1 114 108 1 181 158 1 191 629 1 188 665 2 962* 

*Inkludert øremerkede midler tilsvarende 8,7 mill.  
 
Vurderinger og resultat:  
 
Bydel Frogner gikk inn i 2013 med et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner, og 
går ut av året med et merforbruk på 5,8 millioner. Bydelen har for stor aktivitet 
ved inngangen til 2014. De største risikoområdene er sosialhjelp og omfang av 
hjemmesykepleietjenester. Tiltak for å redusere utgiftsnivået umiddelbart er 
redegjort for i egen budsjettsak i BU i februar 2014. 
 

3.1.2 Bydelens investeringer  
 
Investeringsregnskap på prosjektnivå      

Investeringsprosjekter for kap. 005 - trapp ved     
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Sjølyst 
 
 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Prosjek
t- navn 

Prosjek
t-nr 

Arts-
grupp

e 

Bystyre-
vedtatt 
ferdig 
(kv/år) 

Faktisk/  
forvent

et 
ferdig 
(kv/år) 

Dok 
3 

2013 

Regule
rt 

budsjet
t 2013 
(inkl. 

y.disp- 
fra 

2012) 
Regnska
p 2013 

Avvi
k  

(VII-
VIII) 

Kommentarer/års
ak til avvik 

                    
Trapp 
ved 
Sjølyst 

110002
5 200 

Kontinuerli
g  

31.12.1
3   240 0 240 

Ferdigstilles 
01.01.2014 

                    
Sum 
kap.xx                   
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599  

 

3.1.3 Noter i driftsregnskapet  

 
Noter til Regnskapet for 2013- Bydel Frogner 
 
Vi viser til vedlegg til rundskriv 28/2013” Avslutning av kommuneregnskapet 2013”. Notene til 
regnskapet følger nedenfor, og de er strukturert i samsvar med oppsatt mal. 
 
 
1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
  Bydel Frogner har anvendt regnskapsprinsipper og vurderingsregler etter KL § 48 og    
  regnskapsforskriften § 8. 
 
 
2.  Vesentlige poster 
Det henvises til noter til balansen med spesifisert oversikt over fordringer og gjeld. Det er avsatt i 
balansen beløp som ivaretar føring etter anordningsprinssippet hvor utgiften og inntektene skal 
føres det året det tilhører. 
 
 
3. Vesentlige transaksjoner 
Ikke aktuelt 
 
 
4. Vesentlige forpliktelser 
 

I hele tusen kroner 
Type avtale Årlig driftsutgift Avtalen utløper 

Leasingavtale transportmidler   
Leiekontrakt lokaler 13 000 000 31.12.2018 



Årsberetning for Bydel Frogner 2013            

 9 

I hele tusen kroner 
Type avtale Årlig driftsutgift Avtalen utløper 

Fast driftsavtale   
 
 
 
 5. Betingede utfall  
   Ikke aktuelt. 
 
 
 6. Anleggsmidler 
 
Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler 
Gruppe 2 10 år Inventar og utstyr i Uranienborghjemmet og barnehager 
 
Tall i hele 1000 
Tekst Gruppe 2 Sum 

Anskaffelseskost 
01.01 

9 132 9 132 

Akkumulerte 
avskrivninger 01.01 

-2 307 - 2 307 

Tilgang i 
regnskapsåret 

1 207 1 207 

Avgang i 
regnskapsåret 

  0 

Avskrivninger i 
regnskapsåret 

  0 

Nedskrivninger    0 

Reverserte 
nedskrivninger 

  0 

Bokført verdi 8 032 8 032 

 
224 og 227 Utstyr, maskiner, transportmidler og fast eiendom: 

I hele kroner 
Utgifter ført i investeringsregnskapet, art 000-389 + art 429: 
Faste eiendommer og anlegg:  
Utstyr, maskiner og transportmidler: 1 207 010 
Sum utgifter som skal aktiveres: 1 207 010 
Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser: 1 207 010 
Differanse:  
Som skyldes  

 
Virksomheten skal fylle ut følgende tabell: 

I hele kroner 
 Anleggsgruppe Behov for 

nedskrivning 
vurdert (ja/nei) 

Nedskrevet med 
(beløp) 

Gruppe 2 Anleggsmaskiner, med videre Nei  

Anleggsmidlenes verdi er vurdert til å være i samsvar med bokført verdi for inventar og utstyr i 
barnehagene.  En stor del av verdibeløpet gjelder inventar og utstyr innkjøpt til 
Uranienborghjemmet som er overtatt av Sykehjemsetaten fra 01.01.2007. 
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7. Investeringsoversikt som viser større pågående prosjekter knyttet til nybygg og 
anleggsinvesteringer 
 
Ikke aktuelt 

  8. Selvkostområder 
Ikke aktuelt 
 
 
9. Pensjoner 
Ikke aktuelt 
 
 
 10. Fordringer og gjeld internt i kommunen  
 
Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter eller mellom foretakene  
Virksomhet – 
navn: 

31.12.2013   Eget Motpartens 

      Bilagsnummer bilagsnummer 
  Fordringer  Gjeld     
BYR 531 637,33   11303808 11301067 

BYR        1 500 000,00    11304061 11301212 
SYE 17 285,20   11303898 11303179 
VEL 7 659,55   11304060 11303249 
BYR 35 000,00   11303854 11301110 
BUN  1 000 000,00 11303896 11304507 
BUN  39 488,00 11303929 11304510 
BFE  107 982,00 11304081 11301375 
         
         
          

Sum: 2 091 582,08 1 147 470,00     

 
 
 11. Særskilte øremerkede midler 
Bruk av særskilte øremerkede midler som ble overført fra 2012 til 2013 

Kapittel- 
nummer  

Kapitlets 
navn 

Prosjekt- 
nummer Prosjekt- navn 

Gruppe 
1 eller 

2 

Grunnlag 
for 
øremerking 

Regulert 
budsjett Regnskap  Avvik 

5 Frogner 20050001 
Mentorer unge 
gjengangere 2 Komm 148 318 64 819 83 499 

5 Frogner 20050003 
Rekruttering av 
førskolelærere 2 KOU 109 755 48 511 61 244 

5 Frogner 20050004 
Vedlikehold 
barnehager 2 KOU 350 219 350 219 0 

5 Frogner 20050005 
Skateboardrampe, 
mulighetsstudie 2 BYR 280 000 3 307 276 693 

5 Frogner 20050006 Kompetanseplaner 2 KOU 126 432 26 110 100 322 
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5 Frogner 20050007 

Norskopplæring 
samarb prosjekt Kap 
308 2 EST 

4 168 
411 3 033 738 

1 134 
673 

                  

      Sum 2   
5 183 

135 3 526 704 
1 656 

431 

5 Frogner 70224 
Ungdomshuset 
Majorstuen 1a EST 36 807 36 807 0 

5 Frogner 70382 Ungdomsrådet 1a EST 21 256 -18 895 40 151 

5 Frogner 70383 
Sene lørdagskvelder 
for ungdom 1a EST 144 754 64 920 79 834 

5 Frogner 30050044 Barnehageløftet 1a Staten 120 267 -133 059 253 326 

5 Frogner 30050060 
Språkmidler-nettverk 
vest 1a Staten 45 418 2 538 42 880 

5 Frogner 30050061 
(STYRK) 
Ungdomsrådgiver 1a Staten 241 228 241 228 0 

5 Frogner 30050068 

Vedlikeholdspott 
private og komm 
barnehager 1a Staten 260 359 260 359 0 

5 Frogner 30050072 IMDI midler 1a Staten 262 383 29 226 233 157 

5 Frogner 30050078 
Musikkgruppe 
Amaldhus 1a Staten 25 135 -3 274 28 409 

5 Frogner 30050079 IMDI midler 1a Staten 138 274 138 274 0 

5 Frogner 30050089 Kommunepsykolog 1a Staten 364 278 229 278 135 000 

5 Frogner 30050095 
Rekruttering og 
likestillingsarbeid 1a Staten 152 564 152 564 0 

5 Frogner 30050101 
Crossworker 
studietur 1a VEL 16 212 16 212 0 

5 Frogner 30050103 I & U C@féen gutter 1a Oslo Idretts  13 000 13 000 0 

5 Frogner 30050104 I & U Hamna jenter 1a Oslo Idretts  6 000 0 6 000 

5 Frogner 30050105 
I & U Uranienborg 
gutter 1a Oslo Idretts  9 312 9 312 0 

5 Frogner 30050106 
I & U Uranienborg 
jenter 1a Oslo Idretts  24 009 24 009 0 

5 Frogner 30050107 
I & U Sisterhood 
jenter 1a Oslo Idretts  34 000 889 33 111 

5 Frogner 30050121 
Rask psykisk 
helsehjelp 1a Staten 

1 700 
000 -279 034 

1 979 
034 

5 Frogner 30050124 Studietur NORAS hus 1a BYR 50 000 50 000 0 

   Sum    
3 665 

256 834 354 
2 830 

902 

          

     Totalt 
8 848 

391 4 361 058 
4 487 

333 

 
Bruk og overføring av særskilte øremerkede midler fra 2013 til 2014 

Kapittel- 
nummer  

Kapitlets 
navn 

Prosjekt- 
nummer Prosjekt- navn 

Gruppe 
1 eller 

2 

Grunnlag 
for 
øremerking  

Regulert 
budsjett Regnskap Avvik Merknad 

5 Frogner 20050001 
Mentorer unge 
gjengangere 2 Komm 148 318 64 819 83 499   

5 Frogner 20050003 
Rekruttering av 
førskolelærere 2 KOU 109 755 48 511 61 244   

5 Frogner 20050005 
Skateboardrampe, 
mulighetsstudie 2 BYR 280 000 3 307 276 693   

5 Frogner 20050007 Norskopplæring 2 EST 4 168 411 3 033 738 1 134 673   

5 Frogner 20050014 
Ungdomsrådgiver 
kommunal 2 EST 1 100 000 710 922 389 078   

5 Frogner 20050015 Skateboardanlegg 2 EST 200 000 0 200 000   

5 Frogner 20050016 Demensplan 2015 2 EST 1 500 000 956 419 543 581   
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      Sum 2   7 506 484 4 817 716 2 688 768   

5 Frogner 70382 Ungdomsrådet 1a EST 21 256 -18 895 40 151   

5 Frogner 70383 
Sene lørdagskvelder for 
ungdom 1a EST 144 754 64 920 79 834   

5 Frogner 30050002 Ung & Rus 1a VEL 0 -14 500 14 500   

5 Frogner 30050014 Sisterhood (stat) 1a Staten 0 -26 294 26 294   

5 Frogner 30050025 LAR-konsulent  1a Staten 0 -53 460 53 460   

5 Frogner 30050044 Barnehageløftet 1a Staten 120 267 -133 059 253 326   

5 Frogner 30050060 Språkmidler-nettverk vest 1a Staten 45 418 2 538 42 880   

5 Frogner 30050070 Crossworker 1a Staten 0 -48 200 48 200   

5 Frogner 30050072 IMDI midler 1a Staten 262 383 29 226 233 157   

5 Frogner 30050078 Musikkgruppe Amaldhus 1a Staten 25 135 -3 274 28 409   

5 Frogner 30050089 Kommunepsykolog 1a Staten 364 278 229 278 135 000   

5 Frogner 30050104 
OI I&U Hamna jenter 12-15 
år 1a Privat 6 000 0 6 000   

5 Frogner 30050107 OI I&U Sisterhood 12-15 år 1A Privat 34 000 889 33 111   

5 Frogner 30050108 Crossworker (Dep via EST) 1a Staten 200 000 110 903 89 097   

5 Frogner 30050120 Videreutvikle frisklivssentr 1a Privat 0 -42 300 42 300   

5 Frogner 30050121 Rask psykisk helsehjelp 1a Staten 1 700 000 -279 034 1 979 034   

5 Frogner 30050126 ReMida Oslo 1a Staten 0 -207 727 207 727   

5 Frogner 30050130 IMDI midler 1a Staten 0 -440 762 440 762   

5 Frogner 30050135 AAP konvertering 1a Staten 0 -248 251 248 251   

5 Frogner 30050136 Psykolog eldre 1a Staten 0 -510 000 510 000   

5 Frogner 30050138 Rekruttering av fastleger 1a Staten 0 -995 000 995 000   

5 Frogner 30050139 Psykolog utsatt ungdom 1a Staten 0 -510 000 510 000   

5 Frogner 30050141 Paviljonen -uteområde 1a Privat 0 -15 000 15 000   

   Sum    2 923 491 -3 108 002 6 031 493  
           

     Totalt 
10 429 

975 1 709 714 8 720 261  
 
 
 
 
12. Kapitalkonto 
 
Spesifikasjon av kapitalkonto: 
 I kroner og øre 

Økning i formue (kreditposter i året) Beløp 

IB - Saldo pr. 01.01.2013 -14 665 556,50 

Aktivering av fast eiendom og anlegg  

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler -1 207 010,24 

Kjøp av aksjer og andeler  

Oppskriving av askjer og andeler  

Utlån - 3 091 110,43 

Avdrag på eksterne lån  

Endring pensjonsmidler  

Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse  

Estimatavvik pensjonsforpliktelser  
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Økning i formue (kreditposter i året) Beløp 

Sum pr. 31.12.12 -18 963 677,17 
 
 

Redusert formue (debetposter i året)  Beløp 

Salg av fast eiendom og anlegg  

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 2 306 877,08 

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler  

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler  

Salg av aksjer og andeler  

Nedskriving av aksjer og andeler  

Avdrag på utlån (mottatte avdrag) 725 062,46 

Avskrivning sosiale utlån 292 144,75 

Avskrivning andre utlån  

Bruk av midler fra eksterne låm  

Endring pensjonsforpliktelser  

Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse  

Estimatavvik pensjonsforpliktelser  

Finansiering av investeringsregnskapet  

UB - Saldo pr. 31.12.12 15 639 592,88 

  

Sum pr. 31.12.12 18 963 677,17 

Kontrollsum: 0,00 

 
 
 14. Tap og avsetning til tap 
 

I hele tusen kroner 
 2013 2012 
Det er utgiftsført avsetning til tap i balansen pr. 31.12 -1 879 -2 006 
Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster:   
2.1375.19 SFO 0 0 
2.1375.05 Bhg -46 -51 
2.1375.04 Gerica -17 -13 
2.1375.01 Husholdninger 139 -372 
2.1310.02 Refusjonskrav NAV 52 29 
2.1310.91 Kundrereskontro Nav 0 -80 
Totale utgifter i årets driftsregnskap vedrørende tap på krav: -177 - 1 131 
Ligger i posten ”Overført til andre” og består av:   
Avsetning til tap 128 -407 
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året -370 -665 
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer (art 890) 65 21 
 
 
 
15. Dokumentasjon av balansen 
Avstemming av balansekonti er à jour ved årsskiftet. Det er ikke knyttet usikkerheter til poster i 
balanseregnskapet som kan medføre vesentlige regnskapsmessige konsekvenser for virksomheten. 
Det vises til egne noter for balanseregnskapet. 
Virksomheten skal som minimum oppgi følgende: 
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Handling Hovedreferanse Ja 

Nei 
Ikke 
aktuelt 

Ev. merknader 

Dokumentasjon av balansen 
Foreligger det dokumentasjon 
av alle balanseposter med 
mindre de er ubetydelige? 

BL § 11, 1. ledd Ja  

Dokumentasjon av 
bankinnskudd, lånegjeld, 
kontanter og lignende 
Inneholder dokumentasjon av 
bankinnskudd og lånegjeld 
oppgaver fra 
finansinstitusjoner over 
mellomværende 
 
Er kontantbeholdning opptelt 
ved årets slutt? 
Er opptelling dokumentert med 
hvem som har foretatt 
opptellingen og på hvilket 
tidspunkt? 

BF § 6-2, 1. ledd 
 
BF § 6-2, 2. ledd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontroll av 
kontanbeholdning gjøres 
ved interkontroll 
gjennom hele året. 
Det blir dokumentert 
hvem som foretar 
opptelling og hvilket 
tidspunkt dette gjøres. 

 
Dokumentasjon av 
avsetninger, nedskrivninger 
mv. 
Omfatter dokumentasjon av 
poster som er verdsatt etter 
vurdering minst opplysninger 
om beregningsmetode og de 
forutsetninger som 
beregningen bygger på? 

BF § 6-4 Ja  

 
 16. Kontroll av innberetningspliktige ytelser 
Bydelen har ingen åpne poster. 
 
 
17. Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon 
Ikke aktuelt 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning for Bydel Frogner 2013            

 15 

3.2 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ 

3.2.1 Ansvarsområde  
 
A Helsetjenester 
 
Funksjonsområde 1 A Helsetjenester, omfatter bydelshelsetjenesten, fastlegeordningen, 
fysioterapi-tjenesten, tjenester til personer med psykiske lidelser, folkehelsearbeid, miljørettet 
helsevern og smittevern.  
 
B NAV inkl. økonomisk sosialhjelp. 
 
Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for 
vanskeligstil-te og bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 
 
C Nærmiljø 
Parker og andre lignende anlegg er en del av det fysiske nærmiljø som bydelene skal ivareta.  
 

3.2.2 Hovedmål  
 
A Helsetjenester 
 
Miljørettet helsevern/samfunnshelse 
Tilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig. Folkehelsearbeid skal bidra til å 
forebygge helsesvikt, fremme helsen og gi et grunnlag for å målrette helsetjenesten og 
planarbeidet i kommunen. 
 
Psykisk helsevern 
Arbeidet med psykisk helsevern prioriteres i tråd med gjeldede handlingsplan og i takt med den 
styrking som ligger til grunn for den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Perioden for 
opptrappingsplanen utløp i 2008, men arbeidet er videreført som tidligere i 2012. 
 
Avtalefysioterapueter og fastleger 
Bydelen skal  
� sikre et brukervennlig fastlegetilbud til befolkningen 
� Avtalefysioterapeutene skal gi kurativ behandling til hjemmetjenestens hjemmebundne 

brukere basert på Bestillerkontorets vedtak.    
� opprettholde nært samarbeid mellom primærhelsetjeneste, sosialtjeneste og distriktspsykiatrisk 

senter (DPS) for å sikre godt helsetilbud til beboere med mentale lidelser eller psykososiale 
problemer 

 
B Sosialtjenesten 
 
Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for 
vanskeligstilte og bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  
Sosialtjenesten skal bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og 
økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir 
selvhjulpen. 
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C Nærmiljø 
 
Attraktive fritidstilbud i nærmiljøet videreutvikles, og det drives forebyggende tiltak for ungdom 
som søker til bysentrum. Bydelen bidrar til at frivillige, organisasjoner og private samarbeids-
partnere har vilkår som gjør det mulig å drive gode kultur-, aktivitets- og nærmiljøtilbud.  

3.2.3 Situasjonsbeskrivelse  
 
A Helsetjenester 
 
Miljørettet helsevern/ Samfunnshelse  
Folkehelseaspekter ivaretas gjennom tverrfaglig samfunnsmedisinsk 
engasjement og samhandling, med siktemål å bedre folkehelsen og utjevne 
helseforskjeller: 
 

Utfører: Oppgaver: 
Bydelsoverlegen � Plan og utvikling 

� sikring av medisinsk faglig kvalitet i bydelshelsetjenesten 
� smittevern 
� tvungent psykisk helsevern 
� bekymringsmeldinger 

Helsekonsulent � Generelt helsefremmende arbeid 
� teknisk hygiene, inkl støysaker, bolighygiene m.m. 
� godkjenning av virksomheter som barnehager/skoler iht 
helseforskrifter 

� oppfølging av frisør, skjønnhetssalonger m.m. 
� vaksinering 

Bestillerkontoret � vurdering av inneliggende pasienter på sektorsykehuset 
� vurdering ved inntak i sykehjem og heldøgnsinstitusjon 
� vurdering og tilmåling av hjemmetjenester 

Stabsfunksjoner � planoppgaver, inklusive beredskaps-, folkehelse- og 
smittevernplan 

� evakueringsplaner og beredskapsøvelser 
� sekretær i samarbeidsutvalget for fastlegene 
� kontrakts- og kvalitetsoppfølging av fastleger og 
avtalefysioterapeuter 

� oppfølging av internkontrollsystemer/tilsyn med 
helsetjenester 

� rullerende samhandlingsavtale med Diakonhjemmet 
Sykehus 

� rullerende samarbeidsavtaler med HiOA og Kreftforeningen 
� klagesaksbehandling, lokalt varslingsmottak 

Utpekt fastlege � utøvende smittevern  
� psykisk helsevernloven/tutel 
� ”fastlege i innsatsteam” 
� fastlege i dag-/hverdagsrehabilitering 
� fastlege i Rask psykisk helsehjelp 

Helsestasjon, 
hjemmetjeneste 

� Tuberkulosearbeid inkl DOT (direkte observert behandling) 
� Intensivert samhandling ungdomstjenesten - BUP vest –
helsetjenesten - barnevern  

Fastlegene � Reisevaksiner og individuelt smittevernarbeid 
� Sosiallegearbeid / LAR / ROP 
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Spesialkompetanse � helsemessige konsekvenser av plan- og utbyggingsprosjekter 
i samarbeid med Bymiljøetaten/Helseetaten. 

 

Ressusrsfordeling av oppgaver innen miljørettet helsevern / folkehelse 
Medisinsk faglig rådgivning v/kommunalt tilsatt lege/fastleger ved 
helsestasjon og skolehelsetjeneste 

37,5 t/uke 

Smittevern/tutel psykiatri v/ fastlege 3 t/uke 
”Fastlege i innsatsteam” på sektorsykehus 7,5 t/uke 
Fastlegekonsulent på OSCAR lokalmedisinske senter 2,5 t/uke 
Medisinsk faglig rådgivning, teknisk hygiene v/Bymiljøetaten  5 t/uke 
Helsekonsulent 37,5  t/uke 
Stab - Bestillerkontor  37,5 t/uke 
 
 Ant 

2004 
Ant 
2005

Ant 
2006

Ant 
2007

Ant 
2008

Ant 
2009

Ant  
2010 

Ant 
2011

Ant 
2012

Ant 
2013

Atypisk mykobakterie-infeksjon 4 4 0 2 2   -  - 
Borreliose      2 3 3  - 
Campylobacter-infeksjon 21 25 31 39 32 25 35 35 38 43 
Clostridium difficile         1 - 
EAEC gastroenteritt    1 2 2  -  - 
EPEC        2 1 - 
Enterovirus i spinalvæske         1 2 
Giardia lamblia 2 5 4 7 1 2 5 3 2 1 
Gonore  1 3 3 1 1 1 21 3 2 
Haemophilus infl. 0 0 0  2   -  - 
Hepatitt A 6 5 1 4 2 2  -  1 
Hepatitt B 11 7 4 8 14 10 8 14 2 5 
Hepatitt C     25 10 12 9 11 4 
HIV  2 6 2 1 2 1 5 1 4 
Influensa A H1N1 - verifiserte      32 1 -  - 
Kikhoste 13 29  41 35 14 18 7 21 22 12 
Legionella 1 1 0     -  - 
Listeriose         2 - 
Malaria 0 2 3 1 1 2  -  1 
Meningitt 0 2 1 4 1 4  3  1 
Meningokokokksykd, systemisk 0 0 1   1 2 -  1 
Meticillinresistente gule staph 2 5 6 2 1 4 4 16 13 8 
Norovirus   6     -  - 
Pneumokokker m/nedsatt følsomhet for 
penicillin 

0 0 1 1 1   1  - 

Pneumokokksykdom, systemisk 3 2 4 6 4 2 2 5 2 2 
Rubella  1 0     -  - 
Salmonella 15 17 11 9 18 15 11 11 9 8 
Shigella 2 4 0 4  2 1 3 1 1 
Streptokokkinfeksjon gr A syst 0 1 1 1 2  2 1 2 4 
Streptokokkinfeksjon gr B syst 3 1 3  1   1 2 1 
 Syfilis  2 4  1 1  2  2 
Tuberkulose i andre organer 0 0 1  1   -  1 
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Tuberkulose i lungene 3 6 2 2 8 9 12 9  11 
Tularemi 0 0 0     1  - 
Vancomycin-resistente enterokokker         1 - 
Yersinia 0 2 0 1    - 1 - 
 
Statistikk myndighetsutøvelse:  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

§ 3-5 (tvungen lege-

undersøkelse), ant ganger  

19 16 29 26 19 18 26 15  24 42 

 
Vurdering og resultat:  
 

Det arbeides planmessig på feltet miljørettet helsevern. Bydelen er 
sentrumsnær, med en omfattende støyproblematikk, både teknisk støy, 
musikkstøy i kafeer og restauranter samt menneskeskapt støy om natten etter 
restaurantbesøk. Det utarbeides egne rapporter på støy hvert kvartal til BU.  
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Satsingsområde Helse – habilitering  

 
 
Resultat:  
 
I 2013 var cirka 400 ulike personer deltakere/pasienter ved OSCAR 
lokalmedisinske senter:  
- Frisklivssentralen: Totalt 150 deltakere, herav hadde cirka 50 
oppstartsamtaler /de som får strukturert oppfølging i minimum tre måneder. I 
tillegg inngår: OSCAR ung (dans etc), balansegrupper, seniortrim og Chi kung.  
- Dagrehabiliteringen: 146 vurderingsbesøk i hjemmene. Drøyt 100 av disse 
personene har deltatt på minst én runde dagrehabilitering i 2013, mange har 
gått flere runder og også på vedlikeholdsgruppen i mellomtiden.  
- Rask psykisk helsehjelp: 140 henvendelser fra mars til desember i 2013, noe 
som resulterte i cirka 100 pasientbehandlinger herav 18 kurs i 
depresjonsmestring. Mange viderehenvist til DPS, NAV og fastlege.  
- Det er i alt opprettet 35 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med 
demens ved Oscar.  
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Demensomsorg 

Bydel Frogner 

2013-2014

DEMENS

Tiltakstrapp

 
 
Dagaktivitetstilbud for hjemmboende personer med demens 
 
Det er etablert 30 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens 
ved NORAS HUS, Majorstuen, Frogner og Bygdøy seniorsentre, i tillegg til 35 
dagaktivitetsplasser ved OSCAR lokalmedisinske.   
 
 
 
PSYKISK HELSEVERN  
Følgende områder stod i fokus i 2013: 

• Brukermedvirkning 
• Boliganskaffelse 
• Bruk av individuelle planer 
• Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
• Oppfølgning av brukere i bo- og omsorgssentra og institusjonstilbud 
• Utvikling av samarbeid i Diakonhjemmet sektor 

Som en følge av nedbemanningen i sykehussektoren, får bydelen stadig økning i andel brukere 
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med tyngre psykiske lidelser. Disse krever tettere oppfølgning og flere har behov for høyere bo- 
og omsorgsnivå, hvilket vil si bolig med bemanning eventuelt institusjon. Flere av brukerne er inn 
og ut av akuttpsykiatrien, såkalte «svingdørspasienter» 

Bemanning: Det har vært en satsing på området psykisk helse i Bydel Frogner, og bemanningen er 
i dag økt til å bestå av 5 årsverk. 

Welhavensgate / Underhaugsveien: 

Bydelen har i dag tilrettelagte boliger med tjenester på døgnbasis for tilsammen 5 personer i 
Welhavensgate 11. Welhavensgate er døgnbemannet. Underhaugsveien har plass for psykisk syke 
brukere, 25 personer. Her er det ikke døgnbemannet, men en personalbase på huset 

Barn og unge: 

Flere unge med psykiske lidelser står helt eller delvis utenfor skole eller andre aktivitetstilbud. 
Enkelte av disse er tungt medisinert, er inn og ut av akuttpsykiatrien og har behov for tett 
oppfølgning av psykisk helsearbeider, ungdomsrådgiver og Vinderen psykiatriske avdeling. 
 
Psykisk helsearbeid: 

Psykisk helse har satt opp klare mål for arbeidet, der det fremkommer hvilke grupper brukere som 
skal prioriteres inn i tjenesten. Disse er brukere på vei ut av institusjon, hjemmeboende brukere 
med barn, yngre brukere samt brukere med alvorlige diagnoser som paranoid schizofreni, 
posttraumatisk stressyndrom og spiseforstyrrelser for å nevne noen. 

RBP (rus, bolig og psykiatri)-konsulenter har fokus på den enkelte brukers behov for bistand til 
bedring av sin hverdag/livssituasjon. Det samarbeides tett med Vinderen voksenpsykiatriske 
avdeling og mange av brukerne følges opp av begge parter. 

RBP-konsulenter er opptatt av å jobbe for å knytte brukerne opp mot bydelens/kommunens øvrige 
tilbud til psykisk syke. Særlig Fontenehuset, Rask psykisk helsehjelp og Tidemandsstuen er tiltak 
det er fokus på. 

Tilbud for ROP-pasienter (brukere med både rus og psykiskhelse-problematikk) 

 
 

Vurdering og resultat:  
 
Bydelen har 80 personer som mottar psykisk helsehjelp i form av 
støttekontakter ved psykiske helsearbeidere eller institusjonsplass.  

Rus:  

• NAV har 3 ruskonsulenter. Ruskonsulentene følger opp brukere som ønsker bistand til å 
endre sin rusatferd og sitt rusmiddelmisbruk. Ruskonsulentene bistår også med 
fremskaffelse av omsorgstilbud til rusmiddelmisbrukere. Ruskonsulentene har tett 
samarbeid med sosialkonsulentene i NAV. Deres kompetanse er viktig i arbeidet med 
rusmiddelmisbrukere. Motivasjon står sentralt, og valg av det mest egnede 
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behandlingstilbudet. Det legges vekt på oppfølgning før, under og etter behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Ca 40% av sosialhjelpsmottakerne har rusrelaterte problemer, ofte 
kombinert med psykiske lidelser. 

• Pr 31.12.13 bor 59 brukere i rehabiliterings- omsorgssentra for rusmisbrukere. Totalt 140 
har fått ett eller flere tilbud i løpet av 2013. 

• Ca 60 av NAV sine brukere har LAR-behandling, av disse følger mer enn halvparten opp 
av NAV. De øvrige brukerne får også oppfølgingstjenester fra LAR (legemiddelsassistert 
rehabilitering i regi av helseregionen) eller MAR (sentralt tiltak i Oslo kommune for 
oppfølgning av LAR-brukere) 
 

Prosjekter BARN OG UNGDOM 
 
EPDS kartleggingsverktøy (Edinburgh postnatal depresjonsskår) for å oppdage nedstemthet og 
depresjon i forbindelse med fødsel og barsel, har vist seg å være et nyttig redskap og er 
implementert som en del av tilbudet ved helsestasjonen. BUP Vest, DPS, familievernkontoret, og 
en del av bydelens øvrige tjenesteapparat er nære samarbeidspartnere.  
 
Bydelen er inne i sitt tredje prosjektår med kommunepsykolog ved helsestasjonen/ 
skolehelsetjenesten. Mange barn og foreldre har fått tidlig hjelp før problemene har blitt for store 
og fastlåste. 
 
Skolehelsetjenesten har gjennomført undervisningopplegget «Psykologisk førstehjelp»  som pilot i 
8. klasse på Uranienborg skole, og innfører dette programmet i flere ungdomsskoler i 2014. 
Metoden er et selvhjelpskonsept basert på kognitiv teori, som har til hensikt å forebygge psykiske 
plager blant barn og unge.  
 
Frisklivsprosjekter psykisk helse ved OSCAR  
OSCAR lokalmedisinske senter videreutvikler satsingen på forebyggende folkehelsetiltak rettet 
mot barn og unges fysiske men også psykiske helse. Formålet er å tilby ulike aktiviteter for å 
legge til rette for bevegelsesglede og mestringsopplevelser hos barn og unge, som av ulike 
grunner kan ha spesielt nytte av lavterskeltilbud.  
 
Samarbeidsprosjekter mellom OSCAR frisklivsentral, helsestasjonen og Redd Barna: 

- Leksehjelp og breakdance for 2.- 3. klassinger. Frivillige rekruttert via Redd Barna 
henter barna ved Ruseløkka aktivitetsskole, går sammen til OSCAR lokalmedisinske senter, og 
møtes av danseinstruktør og leksehjelper. Etter et enkelt måltid rettes fokus på ukas lekser før 
aktiviteten avsluttes med dansing.   

- Capoeira for 3.- 7. klassinger. Capoeira er en afrobrasiliansk kampsport/dans, som er 
karakterisert av mye bevegelse, på bakken og/eller i luften. Stort fokus på mestring, og tilpasses 
ulike nivåer blant deltakerne. 
 

Samarbeidsprosjekter Høgskolen i Oslo og Akershus, helsestasjonen og OSCAR frisklivssentral: 

- Futsal (innefotball) for gutter og jenter 8.-10. klasse. Aktiviteten foregår i gymsal ved 
HiOA og er drevet av studenter fra utdanningen Idrett, friluftsliv og helse, som en del av sin 
obligatoriske studentpraksis. 

- Bevegelse til musikk for ungdomsskolejenter 8.-10. klassinger. Aktiviteten skjer ved 
OSCAR lokalmedisinske senter og ledes av to kvinnelige studenter fra HiOA.  
 
4.   Effektiviseringstiltak: 
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Psykisk helse har startet opp gruppe for å effektivisere tilbud til flere brukere. Det kan bli aktuelt å 
øke til to grupper høsten/vinteren 2014. 
De største faglige utfordringene er innenfor ROP, dvs brukere med samtidig rusproblematikk og 
psykiske lidelser. Utfordringene her er i første rekke knyttet opp mot NAV og kjøp av utenbys 
institusjonsliknende tilbud. Det legges stor vekt på økt ressursutnyttelse innenfor de gitte 
rammene.  
 
5.   Risiko- og sårbarhetsvurdering: 

Redusert liggetid i spesialisthelsetjenesten medfører at pasienter blir skrevet ut tidligere enn før, 
og med til dels vesentlig kortere behandlingstid. I tillegg ser vi en økning i alvorlig syke pasienter. 
En ny gruppe er unge alvorlig psykisk sykdom med alvorlig rusmiddelmisbruk og betydelige 
somatiske helseplager.  
 
Avtalefysioterapeuter og fastleger 
Bydelen skal  
� sikre et brukervennlig fastlegetilbud til befolkningen 
� Avtalefysioterapeuter skal gi kurativ behandling til hjemmetjenestens hjemmebundne brukere 

basert på Bestillerkontorets vedtak.    
� opprettholde nært samarbeid mellom primærhelsetjeneste, sosialtjeneste og Diakonhjemmets 

psykiatritjeneste for å sikre et godt helsetilbud til beboere med mentale lidelser eller 
psykososiale problemer 

 
Situasjonsbeskrivelse og målsetninger 
 

Bydelen forvalter 51 fastlegeavtaler pr 31.12.13. Når publikum ikke får tak i fastlegen kontaktes 
Legevakten i Storgata, alternativt 113 ved alvorlig sykdom eller skade.  
 

Bydelen har driftsavtale med 44 fysioterapeuter tilsvarende 35 årsverk behandlende 
avtalefysioterapi. Behovet for behandlende fysioterapi er estimert til 30 årsverk.     
 
Vurdering og resultat:  
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fastleger, antall avtaler 40 39 43 45 45 46 48 48 51 
Ant årsverk avtalefysioterapi 44,5 44,5 43,0 42,0 42,0 41 40 40 35 
Ant. kurative kommunale årsverk 
fysioterapi ved OSCAR lms 

       5 6 

 
 

Avtalefysioterapeuter 
Praksisregistrering har vist at vel 40 % av avtalefysioterapeutenes pasienter kommer fra Bydel 
Frogner, mens knapt 60 % kommer fra øvrige Oslo og fra Akershus-kommuner. Bydelen jobber 
for å målrette avtalefysioterapeutenes innsats i retning bydelens egne beboere, og med 
hjemmebundne med redusert funksjonsevne som særskilt målgruppe. 8 avtalefysioterapeuter har 
et særskilt ansvar for å behandle hjemmebundne pasienter innskrevet i hjemmesykepleien, og med 
et avtalefestet timetall pr uke. Det er i 2013 etablert forbedrede samhandlingsrutiner, som bidrar 
til effektiviserte arbeidsformer og pasientflyt.        
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Fastleger 
Pr 31.12. 2013 har bydelen 51 fastleger fordelt på 20 legekontor: 7 solopraksiser,  
5 to-legesentre, 4 tre-legesentre, 2 fire-legesenter, ett 5-legesenter, og ett 9-legesenter. Bydelen 
har avtale om én turnuslege ved Frogner helsesenter. At en tredjedel av fastlegelistene utgjøres av 
personer bosatt i nabobydeler og nabokommuner, tilhørende forskjellige sektorsykehus, byr 
regelmessig på samhandlingsutfordringer.  
 
Eventuell opprettelse av flere fastlegehjemler bør stimulere til færre solopraksiser og kortere lister 
enn i dag, for å ivareta samhandlingsreformens intensjoner om forpliktende deltakelse i 
oppfølging av ressurskrevende og prioriterte pasientgrupper, bl.a. gjennom prioritering av legesøk 
i pasienters hjem; tilstedeværelse i utskrivningsforberedelsene på sektorsykehuset, tett 
samhandling med Bestillerkontoret med målsetting forebyggelse/utsettelse av institusjonalisering 
og/eller redusere behov for sykehusinnleggelser/reinnleggelser.  
"Fastlege i innsatsteam" forutsettes å styrke bestillerkontorets/ innsatsteamets fagkompetanse, og 
sikrer samarbeid/ kommunikasjon mellom sykehusets leger/helsepersonell og bydelens 
bestillerkontor/innsatsteam i enkeltsaker. 
 
 
B Sosialtjenesten inkl. økonomisk sosialhjelp 
 
Bydel Frogners NAV-kontor 

 
NAV Frogner består av NAV kommune og NAV Stat som har likestilte enhetsledere. Det er godt 
samarbeid mellom enhetene og gode integrerte prosesser med felles ressursbruk og felles 
virksomhetsplan.  
 
NAV Frogner har behov for medarbeidere med stor breddekompetanse innenfor NAVs tjenester, 
men også øvrige helse- og velferdstilbud. Det fokuseres på fagutvikling innen NAVs 
tjenesteområde, helse- og velferd og IKT. 
 
Ansvarsområde: 
NAV kommune har ansvar for økonomisk sosialhjelp, introduksjonsprogrammet, boligkontor, rus 
og psykisk helse, og kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale tjenester i NAV.   
 
Situasjonsbeskrivelse:  
 
Gjennomsnittsbrukeren hos NAV Frogner er en norsk, enslig mann på ca 40 år med en diffus 
problematikk.  
 
I 2013 hadde Frogner bydel i snitt 541 sosialhjelpsmottakere pr måned. I snitt mottar personer 
med sosialhjelp stønad i 5,2 måned.  
Boutgiftene inklusiv strøm utgjør 58%  av total sosialhjelp.  
 
  2008 2009 2010 2011 2012  2013 
Boutgifter 
(husleie og strøm) 63 % 68 % 61 % 60 % 

 

60% 

 

58% 

Gj.snittlig stønads- 
periode (måneder) 5,08 5,15 5,3 5,04 

 

4,9 

 

5,2 
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Periode Gjennomsnittlig antall aktive brukere pr 

måned med økonomisk sosialhjelp 

Brutto utbetalt pr  
hovedbruker pr mnd i 
perioden 

2004 579 8.044 
2005 596 8.208 
2006 560 8.326 
2007 519 8.593 
2008 469 9.124 
2009 454 9.473 
2010  469 9.237 
2011 463 10.163 
2012 445 10.034 
2013  609 10.425 
 

 
Vurdering og resultat:  
 
Sosialhjelpsutgiftene har økt betraktelig i 2013. Det er flere klienter med lenger 
stønadsperiode enn i 2012. Dette er bekymringsfullt og det må iverksettes 
innstrammingstiltak i 2014.  
 
Boligarbeid 

 
NAV Frogners boligkontor gir blant annet råd og veiledning, og fatter vedtak, om behovsprøvde 
støtteordninger, startlån og kommunale utleieboliger. Boligkontoret har ansvar for drift og 
økonomiforvaltning av kommunale boliger som ikke er forvaltet av Boligbygg KF og 
Omsorgsbygg.  
 
Bydelen disponerer ca 475 boliger. Dette er boliger til vanskeligstilte, flyktninger, eldre og 
funksjonshemmede, herunder også utviklingshemmede og personer med psykisk helsesvikt.  
 
Booppfølging er et viktig arbeidsfelt for å hjelpe brukere med redusert boevne.  
Oppfølgingen bidrar til redusert bruk av private døgnovernattinger, reduksjon i antall begjæringer 
om fravikelse av bolig og antall utkastelser.  
 
Bydelen har fått 7 ny kommunale boliger i Linstows gate i 2013. Bydelen har fortsatt en meget lav 
andel kommunale boliger sett i forhold til øvrige bydeler.  
 
Tiltaksarbeid 
 
Kvalifiseringsprogrammet 
Det er 5 årsverk som arbeider med kvalifiseringsprogrammet. Programmet bistår langtidsbrukere 
av NAV-kontorets tjenester tilbake i arbeid gjennom individuelt tilpassede tiltak. Deltagere mottar 
lønn i programmet tilsvarende 2 G.  
 
Vurdering og resultat:  
Bydelen har hatt 98 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i 2013 (se egen tabell).  
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Vedlikeholdsgruppen /BydelsRUSKEN 
Bydelens vedlikeholdsgruppe gir arbeidstrening til sosialhjelpsmottakere som har behov for det. 
Treningen skjer ved å utføre arbeid for bydelen, blant annet vedlikehold av bygninger, 
vaktmestertjenester, parker, grøntområder, rydding og søppelhåndtering. Arbeid i gruppen kan og 
inngå i kvalifiseringsprogrammet. For noen brukere med økonomisk sosialhjelp stilles det vilkår 
om deltakelse i vedlikeholdsgruppen. Dette gjelder brukere med behov for avklaring av 
arbeidsevne, eller som ikke deltar i annen aktuell aktivitet. Brudd på vilkår vil normalt medføre at 
retten til sosialhjelp opphører.   
 
Vurderinger og resultat:  
Det er etablert særlig samarbeid med Rusken og sommerrusken i 2013. 
Resultater gjenfinnes i egen sak til BU.  
   
Økonomisk rådgivning: 
Økonomisk rådgivning gis til brukere i samsvar med ny lovforståelse, hvor det  fattes vedtak om 
økonomisk rådgivning. Det gis egen opplæring i økonomisk rådgivning til flere medarbeidere 
årlig.  
 
Vurdering og resultat:  
1436 klienter har fått råd og veiledning uten økonomisk støtte. Tilsvarende tall i 
2012 var 1250. 
 
Individuell plan: 
NAV har ca 65 brukere med individuell plan.  Ansatte som arbeider med disse brukerne har fått 
opplæring i utarbeidelse og bruk av individuell plan. Det er samarbeid med Bestillerkontoret om 
flere av planene.  

 
 
 
 
 
 
C Nærmiljø 
Parker, nærmiljøanlegg og idrett 
 

NAV kommune har ansvar for drift og vedlikehold av bydelens parker og grøntområder. Driften 
utføres av bydelens vedlikeholdsgruppe.  
 
ANLEGG 
Bygdøynes (Løkenløkken) 
Frøyas hage 
Skarpsnoparken 
Leiv Erikssons gate 
Bjørn Farmanns gate 
Skillebekkparken 
Niels Juels gate 
Framnes terrasse/Tinker’n 
Framnesveien 4 – 14  
Lassons gate 
Bervens løkka/Reichweins gate 
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ANLEGG 
 
Ankerhagen 
Ruseløkkveien 
Oscars gate/Behrens gate 
Inkognito terrasse 
Amaldus Nielsens plass/Vestkanttorget 
Prof. Dahls gate, Langaardsløkken 
Uranienborgparken, Uranienborg kirkepark, Nordahl Rolfsens plass 
Riddervolds plass 
Dybwads gate 
Gjørstads gate 
Valkyrieplass 
Schønnings gate 
Dronning Astrids gate 
Josefines gate 21, Hygeaparken 
Hegdehaugsveien 
Mauritz Hansens gate 
”Solliparken” (Lapsetorget) 
Sophus Lies gate/ Gimle terrasse 
Arno Bergs plass 
Colosseum torg 
Gyldenløves plass [1] 
Nordraaks plass med bauta  
(utsatt overført) 
 

Idrett 
Bydelen vil videreutvikle samarbeidet med idrettslag og organisasjoner i bydelen til beste for barn 
og ungdom. Informasjon om det mangfoldige tilbudet og bredden i aktivitetene til bydelens 80 
idrettslag og foreninger skal så langt mulig synliggjøres for befolkningen gjennom bydelens 
internettsider og fast informasjon til innbyggerne i lokalmedier.  
 

Frivilligsentraler: Tidemandsstuen og Frogner frivilligsentral 
Frivilligheten er viktig i det norske samfunnet ved å gi mennesker mulighet til å delta i 
meningsfylt virksomhet. Møteplassene setter grenser, viser derved respekt for deltakerne og 
skaper trygge sosiale arenaer der de finner et viktig sosialt nettverk. Møteplassene skal være et 
kreativt rom i nærmiljøet, innovative og initiere til frivillig arbeid. Møte mellom frivillige 
organisasjoner, det offentlige og medmennesket organiseres ut fra møteplassen. Her treffes 
mennesker uansett alder, kjønn, etnisk tilhørighet eller helse. Frivillig arbeid innenfor rammen 
som supplement til det offentlige tilbudet gir erfaring som endrer oppfatningen av våre 
medmennesker og av oss selv. 
 

Amaldhus 
Amaldhus aktivitetshus er et tilbud til mennesker med psykisk helsesvikt med bortimot 100 aktive 
brukere. Stedet er basert på brukerstyring og brukermedvirkning. Kulturaktiviteter spiller en 
vesentlig rolle. Amaldhus har fast ansatt daglig leder og en aktivitør. Amaldhus har en rekke 
musikkaktiviteter og har eget husband som er hyppig arrangør av konserter. Amaldhus holder til 

                                                 
[1] Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704). Kom til Norge som stattholder i 1664. 
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tider åpent hus med jazzkafé på lørdager, og har for øvrig en rekke utstillinger til glede for husets 
brukere og lokalmiljøet for øvrig. 
 
Seniorsentre (Frogner, Majorstuen, Bygdøy) 
Seniorsentrene fremmer nettverk, fellesskap og sosial kontakt,  
og tilbyr meningsfulle aktiviteter til eldre i nærmiljøet. 
Seniorveiledertjeneste er en del av den samlede virksomheten.  
Seniorsentrene har særskilt ansvar for å integrere eldre med minoritetsbakgrunn.     
Seniorsentrene fokuserer på aldersgruppen 67+ for å ivareta en voksende gruppe eldre, med 
økende gjennomsnittlig levealder, bedre fysisk helse og økt mobilitet. Seniorsentrene samarbeider 
med OSCAR LMS, heriblant med dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og 
utprøving av velferdsteknologi blant begynnende demente. 
Frogner seniorsenter hadde 53 frivillige i 2013, Majorstuen seniorsenter hadde 30 frivillige og 
Bygdøy 46 frivillige; samlet anslått til 12 årsverk. 
Frogner seniorsenter hadde 1097 registrerte brukere i 2013, Majorstuen hadde 1808 brukere, mens 
Bygdøy seniorsenter hadde 404 registrerte brukere. Totalt 3309 registrerte brukere. 
 
 

3.2.4 Hovedoversikt økonomi i FO1- netto driftsutgi fter  
 
 
3.2.4 Hovedoversikt økonomi FO 1 - netto driftsutgi fter   
     Tall i 1000 kr 

Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 

Regnskap 
2012 

Oppr. 
Budsjett 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 

Avvik 
reg.bud/regn-

skap 2013 
100 Politisk styring 1 539 1 639 1 639 1 512 127 
110 Kontroll og revisjon 230 242 242 242 0 
120 Administrasjon 21 366 21 222 21 272 6 380 14 892 
130 Adm.lokaler 3 270 3199 3 199 425 2 774 
180 Div. fellesutgifter 2 433 500 500 444 55 
233 Annet forebyggende 
helsearbeid 793 851 835 1 040 -205 
241 Diagnose, 
behandling og 
rehabilitering 20 243 27 114 28 922 23 101 5 821 
242 Råd, veiledning og 
sosialt forebyggende 
arb. 41 656 39 219 40 219 42 826 -2 607 
243 Tilbud til personer 
med rusproblemer 8 448 8 632 10 480 12 571 -2 091 
265 Kommunalt 
disponerte boliger -5 108 -4 553 -4 553 -4 472 -81 
273 Kommunale 
sysselsettingstiltak 3 588 2 690 2 676 2 749 -73 
275 Introduksjonsordn. 10 899 7 840 11 159 12 746 -1 587 

283 Bistand til etabl. og 
opprettholdelse av egen 
bolig 3 052 3 665 3 595 3 216 379 
320 Kommunal 
næringsvirksomhet -3 322 -2 979 -2 991 -3 045 54 
335 Rekreasjon i 1 107 1 256 1 722 1 104 618 
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tettsted 

380 Idrett og tilskudd til 
andre idrettsaktiviteter 643 645 645 650 -5 
385 Andre kulturakt. 150 150 150 150 0 
386 Komm. kulturbygg         
Sum netto utgifter *) 111 343 111 332 123 880 104 515 19 365 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B    

 
 

3.2.5 Måltall for tjenesteproduksjon  

Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall     
2013 

Resultat 
2013 

Avvik 
resultat - 
måltall 

Finansiering til kjøp av boliger - andelen 
søknader behandlet innen 1 måned 100 % 100 % 80 % 100 % 20 % 
Søknad om kommunal bolig - andelen 
søknader behandlet innen 3 måneder 76 % 87 % 95 % 96 % 1,63 % 
Andel positive vedtak for kommunal bolig 
effektuert innen 6 måneder 95 % 63 % 80 % 98,20 % 18,20 % 
Antall personer i døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale (pr 31.12.) 2 pers 0* pers 0 pers 0 pers ingen 
Antall personer i døgnovernatting pr 
31.12 med opphold > 3 måneder 6 pers 0 pers  0 pers 0 pers ingen 
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader 
behandlet innen to uker 89 % 90 % 95 % 87,50 % -7,50 % 

Minimum andel fornøyde brukere etter 
brukerundersøkelser i sosialtjenesten  -  - 70 % 72 % 2 % 
 
 
Bydelens kommentar:  
Avviket på saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp anses som forsvarlig 
 
 
Vurdering av barns situasjon i forbindelse med sosialhjelpsvedtak  
NAV Frogner har hatt særskilt fokus på at sosialhjelpsvedtak skal inneholde konkrete vurderinger 
om barns situasjon. Vi har fokus på oppfølging av barnefamilier og barns behov.  
 
 
Rusomsorgen  
NAV Frogner antar at cirka 200 personer, tilsvarende en tredel av brukerne, har utfordringer med 
rusbruk. Alle disse personene har tilbud om sosialfaglig oppfølging. Rusteamet ved NAV Frogner 
har jevnlig kontakt med cirka 70 brukere til en hver tid. Kontakten består i oppfølgning for 
rusmestring, motiverende samtaler for rusbehandling, innsøking i institusjon, forvernsamtaler, 
oppfølgning under institusjonsopphold og samtaler i etterkant av behandling. Mye av kontakten er 
også preget av akutte behov som må prioriteres, for eksempel døgnovernatting. Arbeidet er også 
preget av mye kontakt med samarbeidspartnere og koordinering av ulike tiltak. NAV Frogner er 
tilknyttet prosjekt Brukerplan som vil kartlegge antallet personer med utfordringer i rusfeltet mer 
nøyaktig.   
 
Cirka 80 av 200 rusmiddelmisbrukere er til enhver tid i tiltak. Dette kan være tiltak av kortere og 
lengre varighet, fra noen døgn og opptil flere år. Mange av brukerne har flere runder inn og ut av 
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avrusningsopphold og kortere, avbrutte behandlingsopphold bak seg før de eventuelt klarer å stå i 
et lengere behandlingsopphold med sikte på rusfrihet.  
 
LAR-konsulenten i bydelen har tett oppfølgning av brukerne; samtaler, følger brukerne til lege, til 
MAR Oslo, setter de i kontakt med MAR Villa Bygdøy allé og andre aktuelle instanser. Noen 
trenger i blant en avrusning, endring av medikasjonen og LAR-konsulenten bistår her med 
innsøking. Noen har i tillegg oppfølgning fra spesialisthelsetjenesten og kommunale/private 
prosjekter som Bydel Frogner bistår med å etablere kontakt. 
 
Rus og psykisk helse er integrert i NAV  Frogner. For brukere med psykiske lidelser er Vilje 
Viser Vei et tiltak som bistår mange ut i jobb. I tillegg har vi IPS som gir oppfølgning av psykisk 
syke på arbeidsplassen. Flere psykisk syke med lettere angst og depresjoner får bistand til å 
komme tilbake til arbeidslivet gjennom prosjektet Rask psykisk helsehjelp og i tillegg har NAV 
en LOS som koordinerer arbeidet fra NAV sin side med å få brukere med psykiske lidelser ut i 
jobb. 
 
Nøkkeltall Fo1:  
 
Nøkkeltall for: Funksjonsområde 1 og 4 - 
Helse, sosial og nærmiljø (EST) 

Resultat 
2010 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Resultat 
2013 

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 1 284 1 225 1 219 1 379 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 
31.12. 101 96 100 98 
Antall deltakere i introduksjonsordning pr 
31.12. 47 48 54 66 
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i 
forhold til innbyggere 25-66 år 3,10 % 3,06 % 2,62 % 2,83 % 
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i 
forhold til innbyggere 18-24 år  2,70 % 2,79 % 3,05 % 3,30 % 
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til 
sosialhjelp pr. mottaker (stønad + lån) 9 217 10 162 10 034 10 285 
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk 
sosialhjelp (måneder) 5,3 5 4,9 5,2 
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk 
sosialhjelp - mottakere 18-24 år 4,2 4,6 4 4,5 
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 51 % 53 % 63 % 53 % 

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 
måneder eller mer 35,50 % 34 % 34,79 % 41 % 
Kilde SSB/Kostra - spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av klienter. 

Offisielle Kostra-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo - fordi 
klienter som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger.  
 
 
 

3.3 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER 

3.3.1 Ansvarsområde  
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Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet 
omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og 
åpningstider, og omfatter også åpne barnehager og familiebarnehager. 

3.3.2 Hovedmål  
 
Bydelens mål har vært å ha full barnehagedekning for barn i alderen 1-5 år. Videre skal 
barnehagen være en god leke- og læringsarena og bidra til en meningsfylt oppvekst tilrettelagt for 
det enkelte barn. 
 

3.3.3 Situasjonsbeskrivelse  
 

Målsetningen med det pedagogiske arbeidet i våre barnehager er å sikre en kvalitet som er synlig 
for våre brukere. Vi ønsker at våre barnehager skal gi barna de muligheter og den stimulering som 
rammeplanen legger føringer for. Lek og lærling skal ha gode betingelser og rammer. 
For oss henger disse to områdene sammen, digitale verktøy er viktige i etableringen av gode og 
mangfoldige språkmiljøer.  
 
I bydel Frogner har vi ulike driftsformer ved våre barnehager, familiebarnehager, naturbarnehager 
og åpen barnehage. Bydelen har 18 kommunale barnehager, 1 åpen barnehage, 25 ordinære 
private barnehager og 5 familiebarnehager. I de kommunale barnehagene praktiseres en glidende 
overgang mellom plasser for store og små barn. Dette innebærer at man kan omgjøre ledige 
plasser til småbarnsplasser underveis i driftsåret.  

Bydelen har egne naturbarnehagetilbud, der naturen er den hovedsaklige læringsarena. Bydelen 
har i tillegg en kommunal åpen barnehage, ”Familietreffen” i Prof. Dahls gate 44, som er et tilbud 
som barn benytter i samvær med egne foreldre og foresatte. Her er tilbudet i retning av et 
familiesenter, hvor ulike profesjoner er tilgjengelig for råd og veiledning for småbarnsforeldre. 
Det tilbys LØFT- kurs for foreldre via familiesenteret. Vi har etablert et særlig tilbud for de 
flerspråklige familier med små barn som ikke har barnehageplass på Familiehuset. Tiltaket er, i 
tillegg til språkstimulering, en viktig rekrutteringsarena til ordinær barnehage. Barn med 
flerspråklig bakgrunn gis prioritet ved barnehageopptak.  

Bydelen har gjennomført økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager.  
Omsorgsbygg Oslo KF er eier av de kommunale barnehagebygningene.  
Etablering av nye kommunale barnehager skjer ved bestilling fra bestillerenhet i KOU til 
foretaket. Det er avsatt øremerkede midler sentralt i Oslo kommune til etablering av nye 
barnehageplasser. 
 
 
Personale - våre viktigste ressurser 
 
Bydelen har 5 ansatte som deltar i tilbudet ”Arbeidsbasert barnehagelærerutdanning”, et tilbud 
igangsatt av Oslo kommune i samarbeid med Høgskolen i Oslo. Vi har 5 barne– og 
ungdomsarbeiderlærlinger i barnehager. De har lærlingeplass over to år, første året i barnehagen 
og deler av andre året også i ungdomstjenesten.  
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Prosjektet Oslobarnehagen 

I 2013 tok våre barnehager i bruk Oslo standard for årsplansmal og veilederen for sammenheng og 
samarbeid mellom barnehager og skole. Samarbeid med bydelens grunnskoler Majorstuen, 
Uranienborg, Ruseløkka og Bygdøy er iverksatt. 

Våre barnehager arbeider etter Oslostandard for godt språkmiljø; en standard utarbeidet av 
prosjekt Oslo-barnehagen.  

Brukerundersøkelse ble gjennomført høsten 2013 hvor brukertilfredshet ligger over bygjennom- 
snittet.  

 
NORSK i barnehagene 

Dette er et kontinuerlig arbeid i våre barnehager. Det arbeides systematisk med språkgrupper, med 
fokus på norsk.  

Høsten 2013 og utover 2014 vil det bli gitt opplæring via KOU gjennom prosjekt Oslo-
barnehagen, innenfor barns språkutvikling og arbeide med å etablere gode språkmiljøer i hver 
barnehage. I tillegg vil det bli gitt opplæring av bruk av kartleggingsverktøyet Tras. 

I tillegg vil bydelen selv arrangere opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet ”By opp til dans”.  

Ved å ha flere kartleggingsverktøy tror vi at vi får et bredere og mer sammensatt bilde av barnets 
ressurser/utfordringer og de voksne og barnehagens utfordringer og ressurser. 

Tilsyn og godkjenning av barnehager 

Gjennom Stortingsmelding 41 om kvaliteten i barnehagen, fremkommer viktigheten av å føre 
tilsyn med barnehagenes arbeid. I Bydel Frogner gjennomføres det stedlige tilsyn med alle 
barnehager hvert år. Bydelen er tilsynsmyndighet for alle barnehagedriftere, og med tilhørende 
ansvar for veiledning og for å sikre en kvalitet som er innenfor lov og rammeplan. Tilsynet 
gjennomføres etter Oslo kommunes felles retningslinjer, og skal preges av dialog mellom 
aktørene. 

I arbeidet med godkjenning og tilsyn av barnehager benytter seg vi oss av maler utarbeidet av 
Oslo kommune.  
 
Resultat:  
Alle private og kommunale barnehager har hatt tilsyn i 2013.  

 
Kommunale barnehager per desember 2013:  
 
Kommunale heldagsbarnehager      
 Ant avd. Små 

barn 
Store 
barn 

Ant 
barn 
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Bergebo barnehage   (Huk Aveny 57) Baser 
(5) 

33 41 74 

Bygården barnehage  (Welhavensgate 19) 3 36 0 36 
Friggfeltet barnehage  (Suhms gate 36 a) 6 35 52 87 
Frogner barnehage  (Professor Dahls gt. 44) 5 30 36 66 
Grønneberg barnehage  (Hegdehaugsveien 19) 2 0 36 36 
Gydas vei barnehage  (Gydas vei 14) 4 22 40 62 
Hamna barnehage  (Professor Dahls gt. 30B) 4 19 34 53 
Hegdehaugen barnehage  (Professor Dahls gt. 36) Baser  

(3) 
15 24 39 

Hjelmsgate barnehage   (Hjelms gate 3)   Baser 
(5) 

48 0 48 

Kongeskogen barnehage  (Strømsborgvn. 12) 4 21 48 69 
Skillebekk barnehage  (Drammensveien 33 b) 4 21 48 69 
Rosenborg barnehage  (Sporveisgaten 17)  3 18 27 45 
Solbærtorvet barnehage (Gardeveien 4/6)  4 24 42 66 
Tusindhuus barnehage, inkl Portnerboligen 
naturbarnehage (Gabels gate 38)  

5 36 34 70 

Uranienborg barnehage  (Uranienborgveien 22b) 3 12 24 36 
Vigelandsparken barnehage  (Nobels gate 30) 5 27 35 62 
Familietreffen Åpen barnehage 1 38  38 
Monolitten barnehage 4 41 30 71 
Fredrikke Barnehage  3 40 43 
     

Private heldagsbarnehager per des. 2013     
     

Aker Brygge Barnehage (Bryggetorget 19)  3 18 25 43 
Ankerhagen (Observatoriegaten 6) 3 24 15 39 
Betha Thorsens Kanvas-barnehage (Drammensv 33 A) Baser 

(3) 
45 79 124 

Den Franske skoles barnehage (Skovveien 9)  6 0 122 122 
Deutscher Kindergarten (Sporveisgaten 20)  5 19 67 86 
Fridheim barnehage (Professor Dahls gate 29)   5 22 49 71 
Frognerbekken barnehage (bedr.bhg, Fr Nansens vei 15)  3 10 17 27 
Frogner int. førskole 3-6 år (Fritzners gt. 15)  3 0 46 46 
Frognerkilen barnehage (Gange Rolvs gate 3)  2 26 26 52 
Hakkespetten barnehage (Huk Aveny 55)  2 11 27 38 
Musehuset barnehage (Museumsveien 10)  1 8 8 16 
Månestråle barnehage (Middelthuns gate 21)  10 72 65 137 
Nordraaksgate barnehage (Nordraaks gate 17)  2 12 18 30 
Norsk Hydros barnehage (bedriftsbhg, Bygdøy allé 2) 3 20 17 37 
Ruseløkka barnehage (Huitfeldts gate 32)  3 15 41 56 
Sawat Dee (Thailandsk-norsk bhg, Holmboes gate 4)  2 12 18 30 
Schafteløkken barnehage (Solheimsgaten 2 b) 2 6 24 30 
Solrosen Steinerbarnehage fra 2 år (Inkognito terr 9)  1 2 14 16 
Stallen barnehage (Frognerveien 67) 2 10 18 28 
Studentenes småbarnsstuer (bedr.bhg,Drammensv 42b)  2 10 13 23 
Tinkern Kanvas-barnehage (Observatorie terrasse 17)  55 73 128 
Treklang barnehage (Montessori) (Josefines gate 17) 2 6 25 31 
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Victoria, UDs barnehage (bedr.bhg, Victoria terrasse 7)  2 9 19 28 
Bygdøylund barnehage (Huk Aveny 55) 1 2 15 17 
Tjuvholmen barnehage  4 45 13 58 
     

Familiebarnehager     
Amigos barnehage familiebarnehage   20  20 
Ruseløkka familiebarnehage  1 8  8 
De ni musene familiebarnehage  4  4 
Fredriksborg familiebarnehage (Fredriksborgveien 18)  8  8 
Uranienborg Majorstuen familiebarnehage (Gjørstadg 1) 2 6  6 
Fyrtårn familiebarnehage 1 2 3 5 
 
Totalt antall plasser per 31.12.13 
 1-2 år 3-5 år Sum: 
Kommunale plasser 479 591 1070 
Private barnehager 507 857 1364 
Totalt antall plasser  946 1467 2416 
 

3.3.4 Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgi fter  
 

3.3.4 Hovedoversikt økonomi FO2A netto driftsutgift er   
     Tall i 1000 kr. 

Netto driftsutgifter 
pr. KOSTRA-
funksjon 

Regnskap 
2012 

Oppr. 
Budsjett 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 

Avvik 
reg.bud/regn-

skap 2013 
201 Førskole 261 937 283 012 307 362 303 281 4 081 
211 Styrket tilbud til 
førskolebarn 11 733 13 169 14 127 14 449 -321 
221 Førskolelokaler 
og skyss 17 997 20 428 21 476 21 519 -43 
Sum netto utgifter *) 291 667 316 609 342 966 339 249 3 717 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B    

 

3.3.5 Mål- og nøkkeltall for tjenesteproduksjon  
 

Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2A - Barnehager 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall     
2013 

Resultat 
2013 

Avvik 
resultat - 
måltall 

Innhold            
Foreldreundersøkelse: Foreldres 
generelle tilfredshet* (-) 5,19 5,2 5,25 0,05 
* ”Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen?” Skala fra 1-6 der 6 er best.  

 

Vurdering og resultat:  
 

Resultatene fra brukerundersøkelsen viser positiv utvikling fra 2012 til 2013.  
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Nøkkeltall FO2A 
 
Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A  – 
Barnehager 

Resultat 
2010 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 Resultat 2013 

Innhold          

Andel skolestartere som barnehagen 
sendte informasjonsskjema til skolen om 
- kommunale barnehager     51%** 96,4% 

Andel skolestartere som barnehagen 
sendte informasjonsskjema til skolen om 
-                    ikke-kommunale barnehager     51%** 32,5% 

Andel kommunale barnehager som bruker 
Oslobarnehagens mal for årsplan *       94,4% 

Andel ikke-kommunale barnehager som 
bruker Oslobarnehagens mal for årsplan *        19,4% 

Andel kommunale barnehager som har 
evaluert språkmiljøet i tråd med 
Oslostandard for Godt språkmiljø *       77,8% 

Andel ikke-kommunale barnehager som 
har evaluert språkmiljøet i tråd med 
Oslostandard for Godt språkmiljø *       9,7% 

Andel kommunale barnehager som har 
tilbudt to foreldresamtaler til alle foreldre i 
løpet av året *       94,4% 

Andel ikke-kommunale barnehager som 
har tilbudt to foreldresamtaler til alle 
foreldre i løpet av året *       74,2% 

Andel kommunale barnehager som har 
deltatt i to samarbeidsmøter med 
barneverntjenesten *       33,3% 

Andel ikke-kommunale barnehager som 
har deltatt i to samarbeidsmøter med 
barneverntjenesten *       16,1% 
Utbygging          

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 81,0% 82,3% 87,1% 110,1% 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) 82,0% 85,0% 86,1% 94,9% 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) 125,0% 122,9% 128,3% 124,1% 

Antall barn 1-2 år med barnehageplass  842 906 885 987 

Antall barn 3-5 år med barnehageplass  1260 1292 1326 1404 
* Ny rapportering for 2013      

**Rapporteringen fra 2012 er ikke spesifisert på 
kommunale og ikke-kommunale.      
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3.4 FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST 

3.4.1 Ansvarsområde  
 
A Barnevern 
 
Bydelene har ansvaret for det kommunale barnevernet. Barnevernet skal gi barn, unge og familier 
hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.  

 
 
 
B Forebyggende barne- og ungdomsarbeid – 
 
Bydelene skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Oslo en god oppvekst. Gode og trygge 
forebyggende tiltak i bydelene og sentrum, både i regi av kommunen og frivillige organisasjoner, 
er grunnmuren i dette arbeidet. 

 
C Helse- og sosialtjenester til barn og unge 
 
Bydelenes lovbestemte helse- og sosialtjenester til barn og unge består av helsestasjons- og 
skolehelse-tjeneste, barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov.  

3.4.2 Hovedmål  
 
A Barnevern 
 
Barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid av et barnevern med 
godt kvalifiserte medarbeidere. Tjenesten skal kjennetegnes ved faglig kompetent arbeid, god 
ressursutnyttelse og rettssikkerhet for brukerne. Barnevernet har en sentral koordinerende rolle i 
det lokale samarbeidet rundt barn og unge med vanskelige oppvekstvilkår. 
 
B Forebyggende barne- og ungdomsarbeid - fritidstilbud 
 
Barn og unge skal ha et godt forebyggende kultur- og fritidstilbud, og må selv gis anledning til å 
delta i utforming av tiltakene. Bydelen skal søke samarbeid med ideelle organisasjoner og 
involvere foreldre i arbeidet. 
 
C Helse- og sosialtjenester til barn og unge 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha en sentral rolle i det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet for barn og unge. Tjenesten er både individ- og befolkningsrettet, og 
skal fange opp og gi tilbud til barn og familier med spesielle behov. 
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3.4.3 Situasjonsbeskrivelse  
 
A Barnevern 
 Meldinger Under-

søkelsessaker 
Tiltak i 
hjemmet 

Tiltak 
utenfor 
hjemmet 

Saker for 
fylkesnemnd og 
rettsvesenet 

Akuttplasser-
inger 

2004 142 108 99 48 8  
2005 132 97 121 49 4 12 
2006 144 101 115 47 6 12 
2007 164  127 128 53 13 14 
2008 146 141 142 51 8 13 
2009 171 146 140 52 11 8 
2010 222 185 140 59 5 9 
2011 195 158 171 55 11 5 
2012 258 210 173 74 22 18 

2013 281 212 198 63 7  11 
 
Det er en økning på 23 meldinger fra 2012 til 2013. Dette gir nødvendigvis et økt trykk på 
tiltaksetablering. Dette må videre ses i sammenheng med en økning på 63 meldinger fra 2011 til 
2012 hvilket gav en kostnadsvekst knyttet til tiltak som bydelen fortsatt sliter med.  
 
B Forebyggende barne- og ungdomsarbeid – fritidstilbud 
 
Ungdomstjenesten omfattes av ”Etter skoletid”, juniorklubber, ungdomscafeer, gruppevirksomhet, 
ungdomstiltak, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, sang/musikk, idrett, samt flere andre 
fritidstiltak i bydelen. 
 
Café Condio 
Cafe Condio flyttet inn i Paviljongen i oktober 2012 – sammen med Hamna fritidsklubb! Condio 
tilbyr et byomfattende tilbud som byr på medmenneskelighet, forutsigbarhet og høy aktivitet. De 
frivillige skal være voksne rollemodeller som sørger for at ungdom føler seg sett, møtt og hørt på 
en varm måte. Stedet driftes av Oslo Røde Kors i samarbeid med Bydel Frogner.  
 
C@feen 
Ungdomscafeen er et tilbud for ungdom i alderen 13 - 18 år. Tilbudet er byomfattende og er åpen 
tirsdag - fredag fra kl.13.00-21.30. C@feen har tilbud om internett, leksehjelp, film, 
workshop/kurs, temadager, lesestoff, spill, musikk, gruppeaktiviteter, samt servering av god og 
billig mat.  
 
Hamna Fritidsklubb 
Hamna fritidsklubb flyttet inn i Ungdomshuset i oktober 2012 – sammen med Cafe Condio! 
Fritidsklubben har et variert og spennende tilbud for aldersgruppen 10-18 år. Forebyggende arbeid 
med fokus på den gode samtalen og individuell oppfølgingen står sentralt.  
 
Tidligere har mandager og onsdager vært forbehold jentedager. Tilbudet er nå endret til HAMNA 
kultur på mandager og Juniorlight på onsdager. Det er videre gjort justeringer i personalressursene 
– i forbindelse med åpning av Bygdøy ungdomsklubb. 
 
Ruseløkka Fritidsklubb 
”Rufus” er et foreldrefinansiert tilbud for barn i 5.-7. klasse(etter skoletid). Rufus ønsker å gi de 



Årsberetning for Bydel Frogner 2013            

 38 

unge et hyggelig sted å være, med trygge voksne de kan snakke med, og med et godt og variert 
aktivitetstilbud 
 
Uranienborg Fritidsklubb 
Uranienborg fritidsklubb har siden midten av 1950 tallet holdt til i loftslokaler tilknyttet 
skolebygget ved Uranienborg skole. I januar 2013 ble det fra skolens side varslet om at 
klubbdriften måtte opphøre på grunn av lokalets manglende brukstillatelse.  
Ny brannteknisk gjennomgang av lokalene ble gjennomført, med nye pålegg og tiltak for en 
midlertidig bruk av loftslokalene. Skolen fikk innvilget en midlertidig brukstillatelse frem til 
01.07.2016.  
 
Bygdøy ungdomsklubb 
Stedet er lokalisert i kjellerlokalene til Bygdøhus og hadde første åpningskveld 14. juni 2013. Det 
er både gruppevirksomhet og tradisjonelt klubbtilbud. Sisterhood driver en jentegruppe hver 
tirsdag, mens det legges til rette for et åpent kveldstilbud for ungdom fra 7.-10. klasse hver fredag. 
Forutsatt driftsendringer på Urra vil tilbudet på Bygdøy utvides til 2 kvelder pr uke. 
 
Ungdomstjenesten har omdisponert personal ressurser fra blant annet Hamna,  Uranienborg 
fritidsklubb og Sisterhood for å kunne drifte dette nye tilbudet. Initiativtakerne som er en engasjert 
foreldregruppe har skaffet til veie midler til oppussing av kjellerlokalene lokalisert på Bygdøhus. 
 
 
Lærebedrift og arbeidspraksis 
Ungdomstjenesten gir hvert år arbeidspraksis og veiledning til elever på helse og sosial, lærlinger 
i barne- og ungdomsarbeiderfaget og studenter fra høyskolen. Vi gir også arbeidstrening til eldre 
ungdom, både gjennom Crossworker og individuelle avtaler. Cafe Condio gir tilbud om 
arbeidstrening i sin kaffebar. 
 
HAP 
Hasj-avvenningsprogram for ungdom opptil 25 år. Målet med tilbudet er å motivere samt legge til 
rette for å slutte med hasjrøyking gjennom gruppevirksomhet eller individuell oppfølging. Høsten 
2013 er 7 ansatte kurset i bydelen - dette fordelt på NAV kommune, barnevern og 
Ungdomstjenesten. Uteseksjonen i Velferdsetaten har ansvaret for opplæringen.  
 
Forum for råd og veiledning 
Dette er et gratis tilbud til foreldre, ungdom og fagpersoner som ønsker en bredere tverrfaglig 
veiledning rundt en problemstilling eller bekymring for barn og unge i alderen 6-18 år. Dette er et 
samarbeid mellom Ungdomstjenesten, SaLTo, barnevern, skole, helsestasjon og BUP Vest. 
 
SaLTo 
SaLTo står for ”samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo” eller ”Sammen 
lager vi et trygt Oslo”. Salto skal samordne ressursene i arbeidet rundt utsatt ungdom, redusere 
barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn og unge.  
 
Prosjekter finansiert med eksterne midler: 
 
Sisterhood of Oslo  

Startet som et strakstiltak høsten 2005 med oppstart av Sisterhood som prosjekt februar 2006. 
Siden har prosjektet blitt byomfattende med mange forgreininger utover Oslos grenser. I 2010 ble 
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Sisterhood metode boken lansert – med støtte fra Velferdsetaten. Sisterhood er tiltak nr. 25 i 
SaLTo handlingsprogram for 2013-2016. Prosjektet er sammen med Bydel Gamle Oslo 
samarbeidspartner i Daphne prosjektet - som ledes av Bydel Sagene(EU prosjekt med oppstart 
mars 2013). Lokalt har Sisterhood Frogner pr. oktober 2013 hatt 403 besøkende – dette i form av 
jentegruppe og besøk under åpne kvelder. Det er pr. oktober 2013 ansatt 1 prosjektleder og 2 
prosjektmedarbeidere i tilsammen 1,4 årsverk. Prosjektet er finansiert med støtte fra SaLTo 
sekretariatet og KRÅD.  

Crossworker Norge 
Crossworker Norge er et opplæringsprogram for ungdom med fokus på  
mestring, arbeidspraksis og personlig utvikling. Målgruppen er ungdom i alderen 17-23 år som 
mangler arbeidserfaring, har droppet ut av skolen eller har gjennomgått en problematisk 
livssituasjon.  
 
Ungdom i risiko – samarbeidsprosjekt med BUP vest, Bydel Ullern og Bydel Frogner  
Tidlig indentifisering av ungdom i risiko. Miljøterapeuter, helsesøster og psykolog tilbud ved 
Ullern Videregående skole og Oslo Handelsgymnasium. Bup Vest er prosjektleder. 
Helsestasjonen i Bydel Frogner sitter i styringsgruppa, mens koordinator i Ungdomstjenesten har 
personal og oppfølgingsansvar for miljøterapeuter, som også har base i Ungdomstjenesten 
 
Mentor  
Dette har vært et SaLTo-tiltak siden 2008. Mentorene skal brukes systematisk i forhold til 
målgruppen ”unge gjengangere”. Unge gjengangere er ungdom under 23 år som har begått en 
alvorlig kriminell handling mer enn 3 ganger. Mentoren skal gi unge gjengangere tett oppfølging 
og nære relasjoner.  
 
Rusken – sommerprosjekt for ungdom juli-august 2013 
 
Bydel Frogner ved NAV kommune søkte Rusken om støtte til gjennomføring av sommerjobb 
prosjekt for ungdom i alderen 16-19 år. Bydelen ble innvilget kr. 310 000 i støtte.  

Organisering  

Arbeidet ble organisert sammen med Bydelsrusken. Bydelsrusken har i dag 2 arbeidsledere og 10-
15 brukere som deltar. Bydelsrusken ble utvidet med sin egen ungdomsgruppe bestående av én 
arbeidsleder og ca. 10 ungdommer i alderen 15-19 år. Ungdomstjenesten hadde hovedansvar for 
ansettelser og gjennomføring av sommerjobbprosjektet. Koordinator for ungdomstjenesten hadde 
det overordnede ansvaret for prosjektet.  

Rekruttering  
Ungdommene ble rekruttert via NAV, ungdomstjenesten og barnevern. I sammensetting av 
gruppen hadde vi fokus på ungdom som kunne være rollemodeller for sine jevnaldrende.  
 
Vurdering og resultat:  
 
 
Virksomhet: Antall 

tilbud 
pr. uke 

Antall 
besøkende 

2011 

Antall 
besøkende 

2012 

Antall 
besøkende 

2013 

Måltall 
2013 

Cafe Condio 5 16.893 15.380 30.026 18.000 
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C@feen* 
 

5 3.698 8.047 9.681 4.500 

Hamna Juniorklubb  1 
(2 f.o.m 

september  
2013) 

1.825 
48 mdl 

889** 
 

           1.859  
  

1.500 

Hamna Ungdom 
Hamna jente (avsluttet juni 
2013) 
Idrett & Utfordring 
(avsluttet juni 2013) 
HAMNA kultur  (startet 
opp sept. 2013) 

3 
(2 f.o.m. 

september 
2013) 

1.757** 1036**  1.974 2.000 

Ruseløkka 
Etterskoletid  

5 5.350 
33 mdl 

5516 
42 mdl 

3.850 
32 mdl 

4.500 

Uranienborg 
Etterskoletid  

5 4.078 
80 mdl 

7.942 
79 mdl 

7.939 
136 mdl*** 

7.000 

Uranienborg 
Juniorklubb 

1 857 1169  1246 1.500 

Uranienborg 
Ungdom 

5   657 1.000 

Bygdøy 
ungdomsklubb  
Åpnet 14. juni 2013 

2   250   

* C@feen: åpne kvelder samt gruppevirksomhet, ferietilbud og lunsjtilbud 
** Hamna fritidsklubb var uten faste lokaler fra mars 2011 til oktober 2012. Noen av tilbudene 
fant sted i alternative lokaler som Uranienborg fritidsklubb. Besøkstallene 2011/2012 gjenspeiler 
dette.  
*** Av disse er det i oktober 2013 redusert til 60 mdl med hel- og 26 mdl med 
halvplass(etterskoletid tilbudet). Tilbudet er tilpasset kapasitet i lokalene. Flere barn står på 
venteliste 
 
Samlet utgjør de ovennevnte tiltakene/prosjektene et mangfoldig lokalt fritidstilbud supplert av 
idrettsaktivitetene. Tiltakene i ungdomstjenesten er godt geografisk plassert i bydelen. Tiltakene 
er der ungdommen bor og oppholder seg som skole, parker og trafikknutepunkt. Tiltakene skal 
være med på å holde yngre ungdom i lokalmiljøet fremfor at de oppholder seg i sentrum. 
Ungdomstjenesten legger stor vekt på at barn og unge skal føle tilhørighet til fritidsarenaen, 
utfolde seg kreativt på egen kulturarena, få et variert aktivitetstilbud og møte forutsigbare trygge 
voksne rollemodeller. 
 
 
C Helse- og sosialtjenester til barn og unge 
 
Bydelen har to helsestasjoner, Bygdøy helsestasjon og Frogner helsestasjon. Fysioterapi-, 
ergoterapitjenesten for barn og unge og pedagogisk fagteam er organisert under helsestasjonen. 
Bydelen har ansvaret for skolehelsetjenesten ved 7 barne- og ungdomsskoler og 6 videregående 
skoler. 
 
Barnekontrollen 
 
Fødselstallene er i ferd med å stabilisere seg etter toppårene 2008-2010: 
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ÅR FØDSELSMELDINGER  HJEMBESØK  

2004 704 550(78%) 
2005 703 542(77%) 
2006 756 608(80,4%) 
2007 747 621(83%) 
2008 803 575(71,6%) 
2009 834 550(65,9%) 
2010 814 580(71,2%) 
2011 749 544(72,6) 
2012 796 597(75%) 
2013 761 582(76,5 %) 
 
 
Alle foreldre til nyfødte barn i Frogner bydel får tilbud om hjembesøk etter fødsel. Drøye 80 % 
benytter seg av dette tilbudet. Bydelens helsestasjoner følger tilnærmet veilederen for barn- 0-5 år. 
Unntak framgår under risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 
Helsestasjonen har i samarbeid med bydelens barneverntjeneste, ungdomstjeneste, Oslo 
krisesenter, legevakten, politiet og familievernkontor utarbeidet en konkret og kortfattet 
tiltakskjede/ oversikt over hvem som skal kontaktes ved mistanke om eller når det avdekkes vold i 
nære relasjoner. Alt i alt ble det i 2013 født 42 premature barn i Frogner bydel. Disse følges opp i 
henhold til egne faglige retningslinjer, det vil si tettere oppfølging av helsesøster og lege. 
Helsestasjonen 0-5 år har i 2013 sendt 6 meldinger og 41 uttalelser til barnevernet. Dette er en 
nedgang på 7 meldinger og 8 uttalelser fra 2012.  
 
 
Jordmortjenesten  
Alle gravide i bydelen som ønsker det, får time hos jordmor på helsestasjonen. I underkant av 
80%  benytter seg av tilbudet.  
 
Barne- og ungdomsskolen 
Bydelens skolehelsetjeneste følger nå tilnærmet veilederen for barn/ungdom 5-20 år. Unntak 
framgår under risiko- og sårbarhetsanalysen. 
Veilederen sier bla.: ”Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et tilbud som det er enkelt å 
oppsøke, hvor man blir tatt på alvor med sine små og store helseproblemer og utfordringer”.   
 
 
Videregående skoler 
I videregående skoler konsentreres arbeidet om konsultasjoner og samtaler med enkeltelever, 
foreldre og lærere.  Noen av ungdommene følges opp av eller henvises til psykolog på 
helsestasjon for ungdom. Bemanningssituasjonen er omtalt under barne - og ungdomskoler. 
 
BUP Vest har fått prosjektmidler til tverrfaglig- og tverretatlig utprøving av samarbeidsmodell i 
bydelene Ullern og Frogner, for å sikre at ungdom i risiko fanges opp og tilbys adekvat hjelp. 
Prosjektet er inne ved 3 videregående skoler i Bydel Frogner, og er tatt vel imot av skolene, 
elevene og skolehelsetjenesten.  
Skolenes ressursteam er en viktig arena for det tverrfaglige arbeidet mellom skole/BUP og 
skolehelsetjenesten. 
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Vurdering og resultat:  
 
Ressurssituasjonen begrenser tilgjengeligheten i skolehelsetjenesten.  
Ruseløkka skole og Majorstuen skole har de siste årene fått et økt antall minoritetsspråkelige 
elever. Mange av disse elevene har ikke bostedsadresse i bydel Frogner, men skolene er 
sentrumsnære, og mange foreldre søker derfor barna sine hit. Skolene bærer preg av stor 
tilflytning og utflytning i løpet av skoleåret. Mange av disse familiene har sosiale og helsemessige 
behov.  
 
Tall fra Ung i Oslo (NOVA) og Ungdata 2010- 2012 (NOVA) viser at stadig flere ungdommer 
rapporterer at de ”bekymrer seg for mye”, og synes ”alt er et slit”. Mye press og stress kan gjøre 
ungdommen sårbare for psykiske lidelser som angst, depresjon og spiseforstyrrelser. I den 
forbindelse har helsetjenesten gjennomført undervisningopplegget «Psykologisk førstehjelp»  som 
pilot på en skole.  
 
Skolehelsetjenesten erfarer at mange barn lever under forhold som er svært belastende for barns 
psykiske, fysiske og sosiale helse. Utfordringene elevene sliter med synes mer og mer komplekse. 
Dette har resultert i økning i antall meldinger og uttalelser til barnevernet. Det er i 2013 sendt 14 
meldinger fra skolehelsetjenesten, herav to til andre enn bydelens barnevern og skrevet 47 
uttalelser, herav fire til barnevern i andre bydeler.  
 
 
Helsestasjon for ungdom 
Helsestasjon for ungdom er et godt besøkt tilbud der ungdommene kan komme uten 
timebestilling. Helsestasjon for ungdom er markedsført på flere arenaer og med ulike virkemidler 
via hjemmesiden i bydel Frogner, oppheng og utdeling av plakater mv.  
 
Det er jobbet for å forebygge uønskede svangerskap ved å øke ansattes kompetanse på området, 
samt satt i gang ekstra tiltak for å nå målgruppen. 
 
Resultat:  
Det er en økning av ungdom som bruker helsestasjonen fra 561 i 2012 til 581 i 
2013.  
 
 
Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge 
Tjenesten tilstreber å være et lavterskeltilbud for barn og foreldre i bydelen. Barna blir henvist fra 
foresatte, helsesøster, lege, barnehage, skole, samt 2. og 3. linjetjenesten.  
 
Pedagogisk fagteam 
Pedagogisk fagteam gir tilbud til førskolebarn med spesielle behov og rettigheter. Det fattes 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til Opplæringsloven § 5-7.  
Vedtakene effektueres i form av ekstra ressurser fra fagpersoner samt veiledning som foregår i 
barnehagene. 
Det er inngått fornyet kontrakt med kjøp av plass for to barn i spesialbarnehage (Berg Gård 
barnehage og Voldsløkka barnehage). 
For barn bosatt i andre bydeler krever Bydel Frogner refusjon for lønn med til sammen 2,6 
årsverk. Fra andre bydeler mottar Bydel Frogner et refusjonskrav for lønnsutgifter på til sammen 
1,7 årsverk.  
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Vurdering og resultat: 
 
Antall henvendelser til Pedagogisk fagteam øker. Det erfares at flere barnehager har store 
utfordringer med atferds- og uroproblematikk. Bekymret personale er regelmessig i behov for råd, 
veiledning og ekstra ressurser.  
 
Barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov. 
 
 
OVERSIKT OVER ANSVARSGRUPPER I REGI AV HELSESTASJON EN 
Koordinator i 
ansvarsgruppe 

Antall Har IP Takket 
nei til IP 

Sum 2012 47 28 11 
Sum 2013 41 24 10 
 
 
 
 
Vurdering og resultat:  
 
                                            (Tekst i kursiv beskriver faglige begrunnelser/konsekvenser) 
Anbefalt veileder  Rutine ved Frogner helsestasjon august 2013 
0- 2 uker Hjembesøk Alle får tilbud.( Tidspunkt etterstrebes å nå) 
7 -10 dager 
Vekt og hodeomkrets 

Åpen vekt, reservert for nyfødte 1g/uke. Alle får tilbud. 
Åpen vekt for alle 2, dager pr. uke. Helsesøster tilstede 

2- 4 uker 
Gruppekonsultasjon 

Barselgrupper,2 møter,et med helsesøster og et med   
fysioterapeut. Blir etablert ved ca. 6-8 uker.  
Tilbakemeldinger fra mødrene som forteller de har behov for 
ro hjemme de første ukene ift å få etablert amming/bli kjent 
med barnet /bli klar til å komme ut å treffe andre  

6 ukers us. Alle får tilbud. Lege og helsesøster. EPDS kartlegging tilbys 
alle, samt videre oppfølging/støttesamtaler til de som har 
behov/ønsker/skorer høyt (individuelt) 

3 mnd. us. 
Gruppekonsultasjon 

Alle får tilbud. Helsesøster. 
Blir utført som individuell konsultasjon; erfaring tilsier stor 
utflytting, grupper blir oppløst og mange brukere ønsker 
individuell konsultasjon. Barselgruppene treffes ofte privat, 
nettverk derfor ivaretatt. 

4 mnd. us. 
Gruppekonsultasjon 

Tilbys på indikasjon/ de som har spesielle behov. 
 Dette tidspunktet er ofte sammenfallende med 2. gang i 
barselgruppen i regi av fysio/ergo- terapitjenesten for barn 
Alle blir oppfordret til å bruke ”åpen vekt” 

5 mnd. us. Alle får tilbud, helsesøster tar også opp tema aktuelt for 6 
mnd. konsultasjonen.  

6 mnd. us. Alle får tilbud til lege. 
Temaene blir ivaretatt av lege. Ønsker brukerne 
helsesøstertime, får de egen time til det. 

7- 8 mnd. us. Alle får tilbud – til helsesøster (individuelt) 
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10 mnd us. Alle får tilbud – til helsesøster i gruppe eller individuelt 
11- 12 mnd. us. Alle får tilbud, til helsesøster og lege 
15 mnd. us. Alle får tilbud – til helsesøster 

 
17-18 mnd us. Tilbys på indikasjon / de som har spesielle behov 

Konsekvensene av at ikke alle blir tilbudt denne 
undersøkelsen, kan være at noen barn først blir fanget ved 2 
årsalder i forhold til  manglende/sen sosial funksjon og 
kontaktevne. 
De fleste barn går i barnehage på dette tidspunkt og 
skjevutvikling/sen utvikling vil bli tatt opp der. Pedagogisk 
fagteam i bydelen er organisert under helsestasjonen, og vi 
samarbeider tett 

2 års us. Alle får tilbud til helsesøster, som tar opp anamnese og evt. 
gir time til lege. Kartlegger språk med karleggingsverktøyet 
SATS-2 
Barn med tidligere somatiske/psykososiale funn, får time til 
både til lege og helsesøster.  

4 års us Alle får tilbud til lege og helsesøster. Kartlegger språk v/ 
SPRÅK-4 Audiometri og synsundersøkelse. 

Premature barn, født i uke 36 svangerskapsuke, eller tidligere, følger anbefalingene 
gitt i  ”faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn” (8-2007) 

5-6 år skolestartundersøkelse Alle får tilbud til helsesøster, som tar opp anamnese og evt. 
gir time til lege. 
Alle får tilbud om legeundersøkelse på 4 årsundersøkelsen. 
De som ikke har fått legektr  da, får tilbud i 1.klasse 

7 år, 2. trinn 
Vaksinasjon 

Alle får tilbud- helsesøster 

8 år, 3. trinn 
Vekt og lengde 

Alle får tilbud- helsesøster 

10 år, 5. trinn Alle får tilbud- helsesøster 
11 år, 6. trinn 
Vaksinasjon 

Alle får tilbud- helsesøster 

12 år, 7. trinn 
Vaksinasjon- jenter 

Alle får tilbud- helsesøster 

13 år, 8. trinn 
Vekt og lengde 

Alle får tilbud- helsesøster 

14 år, 9. trinn 
Psykisk helse 

Undervisningsopplegg i 8.trinn 

15 år, 10 trinn 
Vaksinasjon 

Alle får tilbud- helsesøster 

16 år, 1, trinn vg.s. Alle får tilbud- helsesøster  
På bakgrunn av meldte/observerte behov 
Avhengig av tilgang på helsesøster på den enkelte skole 

17 år 2. trinn vg.s. Alle får tilbud- helsesøster  
På bakgrunn av meldte/observerte behov 
Avhengig av tilgang på helsesøster på den enkelte skole 

18 år 3. trinn vg.s. Alle får tilbud- informasjon til russen(evt. vaksinasjon) 
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3.4.4 Hovedoversikt økonomi FO2B – netto driftsutgi fter  
3.4.4 Hovedoversikt Økonomi FO2B - netto driftsutgi fter   
     Tall i 1000 kr. 

Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 

Regnskap 
2012 

Oppr. 
Budsjett 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 

Avvik 
reg.bud/regn-

skap 2013 
231 Aktivitetstilbud for 
barn og unge 9 366 8 753 10 282 11 312 -1 030 
232 Forebygging - skole- 
og helsestasjonstjeneste 15 609 16 899 17 039 16 855 185 
244 Barneverntjeneste 11 003 12 599 13 398 12 566 832 
251 Barneverntiltak i 
familien 5 306 5 853 5 853 6 365 -512 
252 Barneverntiltak 
utenfor familien 49 158 36 616 42 822 39 536 3 286 
Sum netto utgifter *) 90 442 80 720 89 394 86 633 2 761 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B    

 

3.4.5 Måltall for tjenesteproduksjon  
 

Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2B - Barnevern 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall     
2013 

Resultat 
2013 

Avvik 
resultat - 
måltall 

Andel avsluttede undersøkelser innen 3 
mnd. 99,0 % 92 % 100 % 94 % -6 % 

Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 
fosterbarn under 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvaret 3,7 besøk  

3,48 
besøk 4 besøk  

3,91 
besøk -0,09 

Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr 
fosterbarn 3,8 besøk 

3,59 
besøk 4 besøk  

3,53 
besøk -0,47 

Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 
tiltaksplan pr 31.12. 99,10 % 98,58 % 100,00 % 99,32 % -0,68 %      

 
Vurdering og resultat:  
Ikke alle undersøkelser lar seg avslutte i løpet av 3 måneder, blant annet på grunn av familier som er bortreist. I 
samråd med Fylkesmannen er praksisen endret fra sommeren 2013 som vil gi bedre resultater. Tilsynsbesøk 
hvor Oslo har ansvaret er krevende fordi vi må få inn rapporter fra andre barneverntjenester som ofte har fått 
tilsendt rapporter. Resultatet er vesentlig forbedret fra 2012. 
Oppfølgingsbesøkene er noe styrket fra 2012. Det er ikke alltid at oppfølgingsbesøk lar seg gjennomføre på 
grunn av ferie, sykdom med videre. I noen tilfeller er også plasseringen så kortvarig, eller avsluttes i perioden, 
noe som gjør at et oppfølgingsbesøk ikke blir gjennomført. Andel barn med tiltaksplan er økende. Det er et 
resultat av månedlig rapportering på individnivå.  
Det vil fortsatt være et fokus på områdene i 2014.  
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Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 
2B - Barnevern (EST) 

Resultat 
2010 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Resultat 
2013 

Barn med tiltak i løpet av året       261 
Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år       4 
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - 
barneverntjenesten 7 7 11 10 
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr 
barn i barnevernet 211 181 298 223 
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244) 39 46 51 56 
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig 
familie (f. 251) 35 26 35 32 

Brutto driftsutgifter pr barn utenfor 
opprinnelig familie (f. 252) 466,00 488,00 716,00 681,00 
Kilde: SSB/Kostra - barnevern, bydel - nivå 3, bydelene summert.       
 
 
 
 
 

3.5 FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG 

3.5.1 Ansvarsområde  
 
Funksjonsområdet 3 Pleie og omsorg omfatter aktivisering og servicetilbud til eldre og 
funksjonshemmede, habilitering og rehabilitering, pleie og omsorgstjenester som praktisk bistand, 
hjemmesykepleie og annen hjelp til hjemmeboende, bo- og institusjonstilbud, samt transport for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

3.5.2 Hovedmål  
 
Tjenesten til eldre og funksjonshemmede skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad 
kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det skal finnes et differensiert tjenestetilbud som 
kan skreddersys til den enkelte, og der medbestemmelse og valgfrihet er i fokus. 

3.5.3 Situasjonsbeskrivelse  
 
A Sykehjem – institusjoner – heldøgns omsorg og pleie 
Institusjonsplasser som bydelen betaler for: 
 

Bydel Frogner 0-66 år  67-79 år 80-89 år 90 år + 
Sum 
≥67 år 

Total 

Resultat 31.12.07 42     481 523 
Resultat 31.12.08 39  86 209 182 477 516 
Resultat 31.12.09 41  80 209 191 480 521 
Resultat 31.12.10 42  81 206 201 488 530 
Resultat 31.12.11 46  75 199 203 477 523 
Resultat 31.12.12 42  81 184 206 471 513 
Resultat 31.12.13 41  79 169 203  451 492 
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- Aldershjemsplasser 
Bydelen kjøpte pr 31. desember 2013 i alt 4 aldershjemsplasser.   

  
- Institusjonsplasser og boform med heldøgns omsorg og pleie til gruppen < 67 år 
Ved utgangen av 2013 utgjorde denne gruppen 41 plasser: 16 i sykehjem, 19 i boform med 
heldøgns omsorg og pleie, og 6 i barne-/avlastningsboliger.  
 
Vurdering og resultat:  
Bydelen hadde som mål å benytte i alt 500 institusjonsplasser. Ved årsskiftet 
hadde bydelen i bruk i alt 498 institusjonsplasser. Bruk av sykehjemsplasser 
henger nøye sammen med avgang. I 2013 har det avgått 158 i motsetning til 
året før hvor avgang var 137. Dette gir 20 flere disponible plasser i 2013, og er 
hovedårsaken til at ressursbruk er under kontroll.  

 

B Hjemmebaserte tjenester 
Aktuelle brukertall: i de nedenstående tabeller fremgår brukertall for hjemmetjenester. 
Brukere av hjemmetjenester - Bare hjemmesykepleie. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2008 133 42 34 31 24 264 
31.12.2009 127 53 39 35 20 274 
31.12.2010 112 44 38 44 21 259 
31.12.2011 109 45 46 27 28 255 
31.12.2012 120 51 33 38 26 268 
31.12.2013 134 63 34 45 27 303 
Måltall 2013 118 140 258 
Resultat  2013 134 169 303 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare praktisk bistand. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2008 125 153 142 146 103 669 
31.12.2009 131 144 127 143 100 645 
31.12.2010 125 148 130 130 100 633 
31.12.2011 122  164 109 140 99 634 
31.12.2012 140 160 98 124 92 614 
31.12.2013 159 170 83 113 92 617 
Måltall 2013 138 486 624 
Resultat 2013 159 458 617 
 
Brukere av hjemmetjenester – Begge tjenester. Inkl service- og omsorgsboliger, 
boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2008 89 76 55 91 95 406 
31.12.2009 96 98 69 102 100 465 
31.12.2010 97 110 75 92 100 474 
31.12.2011 90 101 72 92 98 453 
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31.12.2012 90 102 83 93 110 478 
31.12.2013 80 107 63 104 112 466 
Måltall 2013 84 347 431 
Resultat 2013 80 386 466 
 
Hjemmesykepleie dag/aften – antall brukere per leverandør per bydel. 
Måned: Desember 2013 

 
 
Hjemmesykepleie natt – antall brukere per leverandør per bydel  
Måned: Desember 2013 
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Vurdering og resultat:  
Antall brukere av hjemmesykepleie har økt fra 746 til 769 i 2013. 
Hjemmesykepleien har brukt mer en forutsatt, og har et betydelig merforbruk i 
2013.  
 
 
Praktisk bistand – antall brukere per leverandør per bydel 
Måned: Desember 2013 

 
 
Vurdering og resultat:  
Praktisk bistand har omtrent like mange brukere som året før.  
 

3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgif ter  
 

3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO3 - netto driftsutgif ter   
     Tall i 1000 kr. 

Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 

Regnskap 
2012 

Oppr. 
Budsjett 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 

Avvik 
reg.bud/regn-

skap 2013 

234 Aktivisering og 
støttetjenester ovenfor 
eldre og 
funksjonshemmede 24 933 27 405 29 165 35 228 -6 063 
253 Helse- og omsorgstj. 
i institusjon 281 720 277 409 276 183 272 596 3 587 
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254 Helse- og omsorgstj. 
til hjemmeboende 231 580 237 862 239 540 254 012 -14 475 
261 Institusjonslokaler         
733 Transport 
(ordninger) for 
funksjonshemmede 15 801 16 442 16 429 15 034 1 395 
Sum netto utgifter *) 554 033 599 118 561 316 576 870 -15 555 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B    

 
 
 

3.5.5 Måltall for tjenesteproduksjon  

Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall     
2013 

Resultat 
2013 

Avvik 
resultat - 
måltall 

Andel av bydelenes årsverk i pleie og 
omsorg med relevant fagutdanning 63 % 65 % 66 % 65%   -1% 
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - 
andel fornøyde brukere  >80% 87 % >80%  * * 
* Det foreligger ikke resultater fra brukerundersøkelse for 2013  
 

Resultat:  
Andelen med fagutdanning innen pleie og omsorg er uendret fra 2012 til 2013.   
 
 
 

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg (EST) 
Resultat 

2010 
Resultat 

2011 
Resultat 

2012 
Resultat 

2013 
Kildegrunn-
lag (1) 

Andel personer 80+ pr 31.12 4.2 % 4.2% 4.0% 4.0% Kostra, nivå 3 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr 
innbygger 1)          9 723          10 288        10 243          10 377  

 Kostra, nivå 
2  

Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og 
omsorgstjenester 1)       262 704        226 200      223 363        210 836  

 Kostra, nivå 
3/årsstatistikk  

Netto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker 1)       143 367          89 320        92 319        106 030  

 Kostra, nivå 
3/årsstatistikk  

Andel egne innbyggere 80 år og over som 
mottar hjemmetjenester 2) 33.8% 34.2% 33.5% 32,0 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 66 år og under som 
mottar hjemmetjenester 2) 0.7% 0.7% 1.0% 1,0 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som 
mottar hjemmetjenester 2) 8.1% 8.4% 8.0% 8,0 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar 
hjemmetjenester 2) 31.6% 30.9% 29.0% 28,5 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 90 år og over som 
mottar hjemmetjenester 2) 40.2% 44.5% 43.0% 41,9 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 80 år og over som 
bor i institusjon 3) 18.8% 19.2% 18.7% 17,7 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i 
institusjon 3) 2.3% 2.1% 2.1% 1,9 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i 
institusjon 3) 12.5% 12.7% 11.7% 10,9 % Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 90 år og over som 
bor i institusjon 3) 38.7% 39.5% 41.0% 36,8 % Årsstatistikk 
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Andel sykehjemsbeboere på  tidsbegrenset 
opphold  4) 7.2% 7.1% 7.9% 7,7 % Årsstatistikk 

1) Netto driftsutgifter, kommuneregnskapet, Rapporteres kun kun ved årsslutt pr 31.12  

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 
6)Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid.I henhold til loven 
omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder 
miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrst personlig assistent.  

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg som er hjemlet i lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6, dvs boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.   
4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunenene  
 

3.6 FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP OG 
KVALIFISERINGSPROGRAM  

3.6.1 Ansvarsområde  
 
Lov om sosiale tjenester, § 1-1, lovens formål:  
a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt 
likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 
b) å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.  
§ 3-4, boliger til vanskeligstilte: 
Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder bolig med særskilt tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak 
for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.  
Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere: 
trådte i kraft den 01.09.04. Kommunene pålegges å arrangere et toårig kvalifiserings- og 
integreringsprogram, på fulltid (normal arbeidsuke) for nyankomne innvandrere.  

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 1: 
Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den 
enkeltes og arbeidslivets behov, og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av 
arbeidsmarkedsloven, folketrygdeloven, sosialtjenesteloven og andre lover som forvaltes av 
arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte 
mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og 
aktiv virksomhet.  

3.6.2 Hovedmål  
 
Skape et inkluderende Oslo som gir mulighet for alle og å bekjempe fattigdom og sosial 
eksklusjon. Arbeide for at flest mulig av sosialhjelpsmottakerne skal få mulighet til å ta del i 
aktive tiltak og i arbeidslivet, med det mål å bli selvhjulpne. De kommunale bostøtteordningene er 
et supplement til statens bostøtteordning, og skal gi økonomisk vanskeligstilte et tilskudd til å 
klare sine boutgifter. Ansvar for behandling av statlige og kommunale bostøtteordninger, slik at 
ordningene kommer innbyggerne til gode.  

3.6.3 Situasjonsbeskrivelse  
 
Se kapittel FO1 – Sosiale tjenester. 
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3.6.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter  
3.6.4 Hovedoversikt økonomi FO4 - netto driftsutgif ter   
     Tall i 1000 kr 

Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 

Regnskap 
2012 

Oppr. 
Budsjett 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 

Avvik 
reg.bud/regn-

skap 2013 
276 Kvalifiseringsordn. 17 534 22 839 22 794 18 988 3 805 
281 Økonomisk 
sosialhjelp 49 089 50 540 51 279 62 410 -11 131 
Sum FO4 *) 66 623 73 379 74 073 81 398 -7 326 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B       

 

3.6.5 Økonomisk og sosial trygghet  
 
Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3) 609 
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (å rsstatistikk) 66 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Qustback) 98 
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.) 66 815 
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i  1000 kr.) 9 579 
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 108 9 i 1000 kr.) 15 456  
 
 
 

3.7 GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTI LTAK, SAMT 
STØRRE PROSJEKTER 

 

4 SÆRSKILT RAPPORTERING 
 

4.1 TILTAK FOR Å FORBEDRE SERVICE OVERFOR BRUKERNE  
 

Bydelens bestillerkontor har i 2013 økt telefontiden med én time per dag. Bestillerkontoret har 
også videre informert om tjenesten i ulike fora som: bydelens seniorsentre, bydelsutvalgets komité 
for helse, unge, sosial og kultur og for bydelenes seniorråd.  
Videre er det etablert egen telefon som kontaktpunkt mellom saksbehandlere og sykehus for å 
ikke skape kø i publikumstelefonen. Det er inngått transportavtale mellom bydel som henter 
hjelpemidler på korttidslageret slik at dette befinner seg i brukers hjem ved hjemkomst fra 
korttids- og sykehusopphold. Bydelens innsatsteam er behjelpelig med å følge brukere uten 
pårørende fra sykehus og korttidsopphold. 
 
NAV Frogner har gjort endringer i publikumsmottaket for å forbedre brukerens opplevelse av 
service. Det er blant annet bygget ny inngang til møterom for grupper. 
 

4.2 SAKSBEHANDLINGSTID 
Bestillerkontoret følger de veiledende frister i forvaltningsloven, samt frister fastsatt i egne 
særlover. Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven og 
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Helsepersonelloven. 
 
NAV-kontoret rapporterer månedlig på saksbehandlingstider. I gjennomsnitt behandles 88 prosent 
av alle søknader innen to uker. NAV Frogner følger forvaltningslovens rutiner vedrørende 
foreløpig svar. NAV Frogner har utfordringer knyttet til økt søknadsmengde. Det er cirka 200 
søknader til behandling fortløpende. Kontoret har internkontrollrutine for å følge opp søknader 
med lang saksbehandlingstid. 
 
 
 

4.3 HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSET TELSER 
 
Områder fra handlingsplanen Ja/nei 

Har virksomheten utarbeidet 
handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser? Ja 

Er det utarbeidet konkrete tiltak på 
handlingsplanens stasingsområder? JA 

Tiltak gjennomført i 2013 XXX 

1. Rekrutteringsrutiner   

2.   

3.    
 

4.4 TILTAK/AKTIVITETER I TRÅD MED OSLO KOMMUNES FOL KEHELSEPLAN 
 
Oslo kommunes nye folkehelseplan 2013-2016 har forankring som én av fire strategier.  
Folkehelse er blitt ivaretatt gjennom bydelens ulike tjenesteområder i 2013. Som eksempler 
nevnes mangfoldet av alle fritidstilbudene i regi av ungdomstjenesten samt helsestasjonens tilbud 
innen psykisk helse til alt fra svangerskapsomsorgen til skolehelsetjenesten. Aktivitetene her er 
godt beskrevet under situasjonsbeskrivelse F02B. Videre må lavterskeltilbudene og mangfoldet av 
aktiviteter ved frivilligsentralene, Amaldhus og seniorsentra forstås i et folkehelseperspektiv. 
Nærmere beskrivelse under situasjonsbeskrivelse Fo1. Bydelen har utnevnt kontaktperson for 
folkehelsearbeid som deltar i sentrale fora for folkehelsearbeid.  
 
Nye folkehelsetiltak rettet opp mot den utvalgte satsningsgruppen – barn og unge 0-25.  

Navn på tiltaket 

Ansvarlig 
kommunal 

instans 
Samarbeids-

partnere Finansiering  Tidsrom  
Avsluttet 

Ja/Nei 
Kontakt-

informasjon  
 Capoira   
3.-7. klasse  
Formålet med kurset 
er å skape en arena 
hvor barn og unge 
med ulik bakgrunn, 
men felles interesse, 

 Bydel 
Frogner  

 Redd Barna,  
OSCAR 
lokalmedisinske 
senter, 
Helsestasjonen 

 Redd Barna 
  

 Vår og 
høst 
2013  N  OSCAR  
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kan møtes og bli 
kjent. Capoeira er god 
trening til musikk der 
du får trent både 
styrke, koordinasjon 
og utholdenhet. 

Leksehjelp med 
dansekurs   
2-3-klasse  

Bydel 
Frogner 

 Redd Barna, 
OSCAR 
lokalmedisinske 
senter   Redd Barna  

 Vår og 
høst 
2023 

N .vil 
endre 
form fra 
2014  OSCAR 

Bevegelse til 
musikk for 
ungdomsskolejenter  
8. – 10.. klase 
Aktiviteten skjer ved 
OSCAR 
lokalmedisinske 
senter og ledes av to 
kvinnelige studenter 
fra HiOA. –  

 
Bydel 
Frogner 

Høyskolen i 
Oslo og 
Akershus, 
Helsestasjon o 
OSCAR 
lokalmedisinske 
senter  

Fra høst 
2013 Nei OSCAR  

Futsal (innefotball for 
gutter og jenter)  
8.-10. klasse 
Aktiviteten foregår i 
gymsal ved HiOA og 
er drevet av studenter 
fra utdanningen 
Idrett, friluftsliv og 
helse, som en del av 
sin obligatoriske 
studentpraksis. 

 
Bydel 
Frogner 

Høyskolen i 
Oslo og 
Akershus, 
Helsestasjon o 
OSCAR 
lokalmedisinske 
senter  

Fra Høst 
2013 Nei 

OSCAR  
 
 
 
 

 
Folkehelsetiltak rettet mot andre grupper 
Navn på tiltaket Ansvarlig 

kommunal 
instans 

Samarbeids-
partnere 

Finansiering Tidsrom  Avsluttet 
Ja/Nei 

Kontakt-
informasjon  

 
 NAV 
OSCAR 

Vår og 
høst 
2013 

Treningsgruppe for 
kvinner  

Bydel 
Frogner 

 

 NAV  

 

Nei NAV 
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Treningsgrupper 
ved OSCAR 
frisklivssentral, 
felles for ulike 
diagnosegrupper 
 
 

Bydel 
Frogner 
 

NAV Frogner, 
Helsestasjonen, 
fastleger, 
avtalefysioterapeuter, 
hjemmetjenesten, 
ungdomstjenesten, 
Diakonhjemmet 
Sykehus, BUP Vest, 
Frivilligsentralene, 
Amaldhus. 
 
 

OSCAR 
lokalmedisinske 
senter/OSCAR 
frisklivssentral, 
prosjektmidler 
fra 
Fylkesmannen i 
Oslo og 
Akershus 
 
 
 

Vår og 
høst 
2013  

Nei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreftforeningen/ Chi Kung Bydel 
Frogner 

Kreftforeningen 

OSCAR 
lokalmedisinske 
senter 

 2013 Avsluttet 
samarbeid med 
Kreftforeningen, 
forsetter i egen 
regi 

OSCAR 

Treningsgruppe, 
fallforebyggende 
trening 

Bydel 
Frogner 

Høgskolen i Oslo 
(HiO) 

HiO + 
prosjektmidler 
OSCAR 
lokalmedisinske 
senter   

Vår og 
høst 
2013  

 Nei  HiO/ 
OSCAR 

HiO/ Seniortrim Bydel 
Frogner 

Høgskolen i Oslo 
(HiO) 

HiO + 
prosjektmidler 
OSCAR 
lokalmedisinske 
senter   

Vår og 
høst 
2013  

Nei 
OSCAR 

Kurs i 
depresjonsmestring 
 
KID-kurs 

Bydel 
Frogner 

Kompetanse innehas 
av psykisk 
helsearbeidere og 
fysioterapeut 

OSCAR 
lokalmedisinske 
senter 

Høst 13 
 
 
Vår 13 

Nei 
 
 
Ja 

OSCAR 

BRA MAT- kurs/ 
Kostholdsveiledning 

Bydel 
Frogner 

Ernæringsfysiolog 
Helseetaten, 
Helsestasjonen, NAV 
Frogner, fastleger. 

OSCAR 
lokalmedisinske 
senter/OSCAR 
frisklivssentral 

Vår og 
høst 13 

Nei OSCAR 

Individuell  
røykesluttveiledning 

Bydel 
Frogner 

Fastleger, annet 
helsepersonell og 
tjenestesteder i Bydel 
Frogner 

OSCAR 
lokalmedisinske 
senter/OSCAR 
frisklivssentral 

Hele 
2013 

Nei, viderføres 
også som kurs 

OSCAR 

 

4.5 LIKESTILLING OG MANGFOLD 
 
Tilstandsrapport likestilling   
 
Tabell 4.5 deltid og fravær 
 

Tilstandsrapport likestilling, deltid og fravær           
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Heltid Deltid Midlertidig 

ansatte 
Fravær pga 

foreldrepermisjon  
Personalpolitisk 

tiltak 
Totalt i 

virksomheten (N)            
Kjønn M % K% M % K% M % K% M % K% M % K % 
2013 19,3 % 80,7 % 24,6 % 75,4 % 22,3 % 77,8 % 1,0 % 99,0 % 0 % 100%  
2012 20,1 % 80,0 % 21,5 % 78,5 % 23,3 % 76,7 % 4,1 % 95,9 % 11,0 % 89,0 % 

 
 

Rapportering på selvvalgt personalpolitisk tiltak: «Gravid i jobb» 
Fra august 2013 startet bydelen opp igjen det vellykkede «Gravid i jobb»-prosjektet fra 
prøveperioden i 2012. Yrkesdeltakelse under graviditet er viktig i et likestillingsperspektiv, og 
dette prosjektet har til hensikt å bidra med tilrettelegging og informasjon for å redusere antall 
sykemeldte under graviditet. Bydelens helsestasjon har avsatt en 20 prosent stilling til oppfølging 
av gravide i prosjektperioden som varer til april 2014. Ut fra ressurssituasjonen, ble barnehagene 
og barnevernet prioritert i første omgang. Ved årsskiftet deltok 10 gravide ansatte i prosjektet.  
Tabell 4.5 

 Tilstand lønn og kjønn  

    
    

Kjønnsbalanse Lønnsbalanse 

Kategori 
  

Menn 
 % 

Kvinner  
% 

Total  
(N) 

Menn 
 (kr) 

Kvinner  
(kr) 

Kvinner 
andel  

av menn %  
2013 21,99 78,01 1096 23030,10 26457,01 114,88 Totalt i 

virksomheten 2012 21,76 78,24 1048 23665,58 25422,76 107,43 
2013 20,00 80,00 5 82408,33 64197,91 77,90 Toppleders 

ledergruppe inkl 
toppleder 2012 60,00 20,00 5 47201,39 64816,67 137,32 

2013 11,59 88,41 69 35152,08 35783,85 101,80 Pedagogisk 
leder 2012 12,07 87,93 58 31627,50 34139,11 107,94 

2013 14,04 85,96 57 33928,13 34839,83 102,69 Sosialkonsulent 
2012 14,29 85,71 63 34990,74 31062,90 88,77 
2013 47,37 52,63 76 9866,60 9379,92 95,07 

Miljøarbeider  
2012 43,90 56,10 82 11312,13 9256,48 81,83 

 
Likestilling og mangfold 
 
Tabell 4.5.1 Likestillings- og mangfoldstiltak  

Tilstandsanalyse Ja Nei Hvis nei, hvorfor ikke? 

Har virksomheten i løpet av 2013 analysert 
hvilke likestillings- og mangfoldsutfordringer 
den står overfor? X     
I tilknytning til opplæring og kompetanseutvikling? X     
I arbeidet mot trakassering/diskriminering? X     
 
Tabell 4.5.2 Likestillings- og mangfoldstiltak  

Likestillings- og 
mangfoldstiltak* Bakgrunn/tilstand  Mål for tiltaket  Tidsplan 

Status på 
rapporterings-

tidspunktet 
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Tiltak 1: Rekruttering av 
menn Stor andel kvinner  

Rekruttering av 
menn     

Tiltak 2: Bevisst rekruttering 
og utvelgelse       

Innarbeidet i 
rekrutteringsrutinene 

 
Likestillingstiltak rettet mot bydelens innbyggere  
 
Tabell 4.5 Diskriminering  

    Ja  Nei 

Har virksomheten en overordnet plan for 
tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk 
mangfoldig befolkning? 

  X   

Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder 
NAV: Aktiv bruk av tolketjenesten, samarbeid med Redd Barna for nybosatte familier, henviser til 
Quovadis for tettere oppfølging, bruker heftet «Arbeid og islam», prosjekt «Yrkesrettet 
norskopplæring» 
Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i 
arbeidet med å tilrettelegge tjenester? 

  X   

Har virksomheten konsultert 
innvandrerorganisasjoner e.l. i arbeidet med å 
tilrettelegge tjenester 

  X    

Har virksomheten gjennomført tiltak som gir 
ansatte økt innsikt i eller opplæring om 
mangfoldspørsmål? 

  X   

Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte 
tjernestetilbud for disse gruppene? 

  X   

Hvis ja, gjelder dette Informasjonstiltak 
(oversettelse, tolk, o.l.) 

X   

  Minoritetsrådgivere, 
linkarbeidere o.l. 

X   

  Samarbeid med frivillige 
aktører 

X   

  Tilpasninger til brukernes 
tro og livssyn 

  X 

 
Måloppnåelse for introduksjonsprogram 
 
I Bydel Frogner er det cirka 65-70 deltagere til enhver tid.  
Hovedelen av disse er mellom 18-55 år og er asylsøkere/flyktninger fra land som Somalia, Eritrea, 
Afghanistan, Syria, Etiopia, Sudan, Myanmar og Irak. 
  
I Bydel Frogner introduksjonsprogrammet  inngår tiltak som norskopplæring, arbeidspraksis og 
samfunnsfag – i samarbeid med blant annet Oslo VO. Vi har samarbeid med Kiwi, Ica og en del 
barnehager hvor vi kan tilby arbeidspraksis. En utfordring er at disse bedriftene sjelden ansetter 
fast etter praksisperioden.  
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Av deltagerne i Introduksjonsprogrammet i 2013 har 7,5 % gått til ordinært arbeid med og uten 
lønnstilskudd. 4,5 prosent  har gått til ordinær utdanning og 13,6% har fått tilbud i bydelens 
kvalifiseringsprogram. 7,5 prosent har fått midlertidig inntektssikring.  
  
Det ønskes en næringslivskoordinator for bedre utnyttelse av praksisplasser, lønnstilskudd eller 
andre tiltak, i samarbeid med de andre vestlige bydelene.  
 

4.6 RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE- MILJØ O G SIKKERHET 
(HMS) 

4.6.1 Medarbeiderundersøkelsen  
 
Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre kommune” Resultat 2013 Resultat 2012 Kommentar 
Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 4,5 4,5   
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 73 % 66 %   
Svarprosent på gjennomførte medarbeidersamtaler  76,8 % 73,1%  
 
Økningen i svarprosenten i medarbeiderundersøkelsen fra 2012 til 2013, underbygger et stabilt 
resultat på 4,5 i medarbeidertilfredshet.  
 

4.6.2 HMS 
 

MÅL Ja Nei Kommentarer 
Er det fastsatt egne mål på HMS-området? X     

På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål 
(arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet, 
produktkontroll og ytre mål)  

    Lov om tilsyn med elektriske 
anlegg og elektrisk utstyr. 
Arbeidsmiljøloven. 

Hvis ikke det er fastsatt på disse områdene; hvorfor?       

Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet 
tiltaksplaner/handlingsplaner? 

X     

Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige 
budsjetter og økonomiplaner? 

X     

RISIKOVURDERINGER       

Er det gjennomført risikovurderinger innen HMS? X     

Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko? X     
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REVISJON       

Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon, 
verifikasjoner) i egen virksomhet for å sikre at HMS-
systemet fungerer som forutsatt? (Det spørres ikke om 
det har vært gjort endringer - revisjon i eget HMS-
system) 

X     

ARBEIDSTID       

Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer 
etterlevelse av arbeidsmiljølovens 
arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter 
eventuelle avvik? 

X   Sikres gjennom  HR-
systemet  

Er uttatte rapporter tilgjengelige for Arbeidstilsynet og 
tillitsvalgte, herunder vernetjenesten? 

X     

 

4.6.3 IA-avtalen  

Sykefravær i % - 
Gjennomsnitt pr. år 2011 2012 2013 

Endring i %-
poeng 2012-

2013 
Menn 7,00 % 7,60 % 7,98 % 0,38 
Kvinner 12,20 % 10,80 % 10,04 % -0,76 
Totalt 11,10 %  10,10 % 9,64 % -0,46 
Herav barnehager  - - Se totalt   
Menn  - - 9,47%   
Kvinner  - - 11,37%   
Totalt barnehager  - - 11,03 %   
 
Bydelens kommentar:  
Bydelens fokus på nærværsarbeid bidrar til fortsatt positiv trend mht. nedgang i sykefraværet.  
 
Tabell 4.6  
Delmål i IA-avtalen Ja  Nei Kommentar 

Delmål 1. Har virksomheten oppdaterte mål og 
tiltaksplaner i forhold til sykefravær? X   

Viser til 
bydelens IA-
plan 2011-2013  

Delmål 2. Har virksomheten oppdaterte mål og 
tiltaksplaner for å ansette personer med nedsatt 
funksjonsevne?   X* 

Viser til 
bydelens IA-
plan 2011-2013  
 

Delmål 3. Har virksomheten oppdaterte/gjeldende 
mål og tiltaksplaner for å øke avgangsalder for 
pensjonering blant ansatte. X   

Viser til 
bydelens IA-
plan 2011-2013 

 
Delmål 2* Målsettingen er å beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne, som allerede 
er ansatt, og å legge forholdene til rette for at disse kan fortsette i arbeid i bydelen, så langt 
det lar seg gjøre uten at våre forpliktelser overfor våre brukere blir skadelidende. 
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4.7 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 
 
Prioriterte områder for 
risikostyring 2013 

Risikostyring 
gjennomført 2013: 
Ja/Nei (resultat tas 
i styringsdialogen)  

Tiltak/kontrollaktiviteter som er etablert/planlagt  2013 
på bakgrunn av risikovurdering (stikkord, detaljer tas 
i styringsdialogen) 

Informasjonssikkerhet    Aktiv bruk av UKEs informasjonssikkerhetskampanje 
høsten 2013 for å øke bevisstheten blant ansatte 

 
 
Prioriterte områder for 
risikostyring 2013  
 
Anskaffelser 
 
 
 
I bydelens anskaffelsesstrategi 
og i bydelens prosedyrer for 
anskaffelser fremkommer 
hvordan ansatte med delegerte 
budsjettfullmakter for 
anskaffelser skal foreta en 
anskaffelse innenfor de 
enkelte beløpsgrenser.  
Samkjøpsavtaler 
Hovedtyngden av bydelens 
innkjøp foretas ved avrop på 
sentrale inngått rammeavtaler 
av Utviklings- og 
kompetanseetaten.  
Bydelen gjennomfører 
kontroller på at innkjøpere er 
lojale mot Oslo kommune sine 
inngåtte samkjøpsavtaler. 
 
Bydelens innkjøpsansvarlige 
på de enkelte områder skal til 
enhver tid følge bydelens 
rutiner for anskaffelser. Disse 
ligger på bydelens 
intranettside også med 
henvisninger til Utviklings- og 
kompetanseetatens rutiner. 
Som det fremkommer over, 
foretas bydelens innkjøp i 
hovedsak ved avrop på 
sentrale inngåtte rammeavtaler 
av Utviklings- og 
kompetanseetaten.  
Ansattes kompetanse 

Risikostyring gjennomført 
2013: Ja/Nei (resultat tas i 
styringsdialogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

Tiltak/kontrollaktiviteter som 
er etablert/planlagt 2013 på 
bakgrunn av risikovurdering 
(stikkord, detaljer tas i 
styringsdialogen) 
 
 
 
 
Registrering av 
samkjøpsavtaler 
Kontroller i forbindelse med 
periodeavslutning. 
For å forbedre muligheten til å 
følge opp bruken av de sentrale 
inngåtte samkjøpsavtalene skal 
alle fakturabeløp kodes med 
samkjøpaavtalenummer i 
agresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen endring 



Årsberetning for Bydel Frogner 2013            

 61 

vedrørende anskaffelser  
Bydel Frogner har fire ansatte 
som er innkjøpssertifisert. 
Flere ansatte har gjennomført 
grunnkurs i anskaffelser i regi 
av Utviklings- og 
kompetanseetaten.  
Kontraktsoppfølging 
 
Kartlegging og oppfølging av 
kontrakter i tverrfaglige team, hvor 
helse- og sosialfaglige kompetanse 
er sikret tilstede i alle ledd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med bakgrunn i de 
anskaffelsene som ble  
gjennomført  i planperioden  
ble det ikke vurdert som  
nødvendig å etablere tiltak 
utover det som er beskrevet i 
risikoanalysen.. 
Det ble utover planlagte 
tiltak opprettet kontakt med 
Seksjon for 
anskaffelsesfaglig bistan 
(SAB). 
Bydelen har benyttet seg av 
SAB i forbindelse med 
kontrakter og uavklarte 
forhold i forbindelse med 
tilsyn. 
Bydelen vil i fortsettelsen 
bruke SAB når det er 
nødvendig 

 

4.8 FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSO MHETER 
 

Endringer i løpet av 2013. Rapportering på OKK.E.nr .*) og OKK.nr.**) 
Type Antall OKK 

registerte 
kunstverk 
(Ref. liste) 

Kunstverk 
ikke funnet 
2013, 
oppgi 
OKK.E.nr. 

Kunstverk 
stålet, 
oppgi 
OKK.E.nr. 

Kunstverk 
skadet, 
oppgi 
OKK.E.nr. 

Innkjøp 
2012, antall 
uregistrerte 
kunstverk 

Maleri 9        
Grafikk 33        
Skulptur 2        
Tekstil 0        
Foto 0        
Diverse 8        
Totalt 52         
*) Oslo kommunes kunstsamling, ekstern, registreringsnummeret for kunst 
**) Oslo kommunes kunstsamling, registeringsnummeret for kunst 

 
Kunstverkene ble gjennomgått og kontrollert våren 2013. Rapporteringen viser ellers ingen 
endringer fra tidligere år.  
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4.9 REKRUTTERING AV LÆRLINGER 
 
Bydel Frogner inngikk 2 nye lærlingeavtaler i løpet av 2013. Per 31.12.2013 hadde Bydel Frogner 
6 lærlingeavtaler med elever i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, som alle har 
fått planmessig veiledning på praksisstedene. Virksomheten er godkjent for samme lærefag som 
for 2012. 
 

4.10 GJELDSOFFERASSISTANSE 
 

Økonomisk rådgivere har hatt 189 saker i 2013, hvorav 172 har vært helt uten støtte til økonomisk 
sosialhjelp. 44 av sakene har avsluttet med midlertidig løsning for bruker, 50 av sakene har hatt 
varig løsning og 38 saker er sendt til namsfogden for å søke gjeldsordning.  
 
 

4.11 SPRÅKSTIMULERENDE TILTAK FOR BARN I FØRSKOLEAL DER 
 
Midlene er dels benyttet til språkstimulerende tiltak i åpen barnehage, og dels i de ordinære 
barnehagene. Språkstimulerende tiltak er et prioritert område i alle bydelens barnehager. 
Ett barn er rekruttert til ordinær barnehageplass gjennom språktiltak i Åpen barnehage. 

 

4.12 VIKARBRUK I BARNEHAGER 
 

Bydelens felles rutine: 
Det settes alltid inn vikar ved langtidsfravær. Vikar ved korttidsfravær vurderes fra gang til gang, 
avhengig av forholdet mellom antall voksne og barn tilstede. 

4.13 NORSKOPPLÆRING FOR ANSATTE I BARNEHAGENE 
 

Språkkunnskapene til barnehageansatte er kartlagt i 2013. Ingen har hatt behov for ytterligere 
norskopplæring. Krav til norskprøve 3 stilles ved ansettelse. 
 
Antall ansatte 
med mangelfulle 
norskkunnskaper 

Antall ansatte 
som har deltatt 
på norskkurs 

Finansiering 
(sentrale eller 
bydelens midler) 

0 
 Ingen i bydelens 
regi  - 

 

5 UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG 
KLIMARAPPORT 2013 

 
I tråd med Byrådets planer om forsterking av renholdet i sentrumsnære områder, har bydelen gjort 
nye grep i 2013. NAVs vedlikeholdsgruppe ble våren 2013 Bydelsrusken Frogner. Dette har hatt 
positive ringvirkninger som økte midler til drift og utstyr som har kommet bydelens parker og 
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grøntområder til gode. Videre har etablering av regelmessige samarbeidsmøter mellom 
Ruskengeneralen, bydelen, Politiet, Bogstadveien handelsforening vært en god arena for å 
diskutere ulike problemstillinger knyttet til forsøpling. Sist, har også det å inngå i Rusken-
fellesskapet, bidratt til å skape en felles Blå-Grønn Oslo-identitet.  
 
Ved nyanskaffelser i 2013 ble miljøkriteriet vektlagt hvor dette har relevans. Fra 2013 
er oljefyring utfaset i alle bygg som benyttes av Bydel Frogner. For nærmere informasjon om 
energiforbruk, klimautslipp og status sertifisering, vises det til bydelens separate miljø- og 
klimarapport.  
 
 

6 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER 

6.1 UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKN ADER 
 

6.1.1 VERBALVEDTAK BUDSJETT 2013 

 
H7 Mottak av flyktninger 
Oslo kommune tar imot og bosetter 450 flyktninger i 2013. 
Nav Frogner har bosatt 33 av kvoten på 39 pr 31.12.13. Skal bosette 45 i 2014.  
 
 
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.  
Demenskoordinator utgår fra Bestillerkontoret, og er koordinator for demensteamet, som har det 
overordnede ansvar for at demensteamets oppgaver blir gjennomført. Koordinator har oversikt 
over og fordeler ansvar for de utredninger og oppfølginger som teamet utfører. Koordinator 
representerer bydelen i forum for demenskoordinatorer og demensteam i regi av Geriatrisk 
ressurssenter. Helsedirektoratet/Aldring og helses veiledere/ utredningsverktøy benyttes av 
demensteamet, i samarbeid med fastlegene. Bydelen deltar i nettverk i regi av Helseetaten. 
Demenskoordinator deltar på samlinger med øvrige koordinatorer i kommunen, og samarbeider 
med øvrige ansatte i hjemmetjenesten.   
 
H19 Informasjon om hjelpemidler  
Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle 
hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.  
Informasjon om hjelpemidler gis til alle ved førstegangs vurderingsbesøk. Samt informasjon på 
bydelens nettsider. 
 
 
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.  
Personer som har bistand fra hjemmetjenesten skal gis mulighet til å motta hjelp fra personer med 
samme kjønn til personhjelp som dusj og intimhygiene. Dette gjennomføres. 
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H30 Vern for eldre  
Byrådet bes å sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle 
deler av befolkningen.  
Kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold er gjort kjent for brukere gjennom at informasjon 
gis ved førstegangsbesøk i hjemmet, sykehus. Bydelens seniorveileder informerer også om dette 
til personer hun oppsøker som ikke mottar tjenester fra bydelen. 
 
H32 Forebyggende helsearbeid i bydelene  
Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i 
bydelene.  
Jordmødrene snakker om familieplanlegging under svangerskapskontrollen, helsesøstrene har det 
som tema på hjembesøk / 6-ukerskontrollen. Ellers er prevensjon tema både på skolene og på 
Helsestasjon for ungdom.  
 
 
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.  
Barns situasjon blir særlig vektlagt i sosialhjelpssakene (H24/2008) 
 

6.1.2 VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE SOM FORTSATT GJELDER 

 
H32/2012 
Byrådet bes å instruere bydelene om å skjerpe kravene til deltakelse på aktivitetstiltak som 
vilkår for utbetaling av sosialhjelp. 
Bydelen skjerper kravene om deltakelse ved bruk av SAB (standard arbeidsrettet 
brukeroppfølging) Gruppen ungdom 18-24 år har vært en særlig prioritert gruppe. Det vurderes å 
utvide gruppen til 29 år.  
 
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 gjeldende regler og rutiner i anskaffelsesprosessen 

 
H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten 
Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive 
indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. 
Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. 
Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. 
Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og 
private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser 
gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. 

 
Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og 
eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres 
sammen med resultater av kvalitetsmålinger. 
Gjennomføres i bydelens kvalitetssystem.   
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H24/2008 
Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på 
barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtte til barnefamilier. 
Bydelen har økt fokus på barn med kvartalsvis kartlegging av barnefamilier. Dette innebærer flere 
samtaler med og om barn, og barnas behov. Bydelen gir mer i støtte til fritidsaktiviteter og 
aktivitetsskole/barnehage.  

F8/2007. Lærlingplasser  
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere 
lærlinger.  
Bydel Frogner hadde 6 lærlinger per 31.12.13 

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. 
Seniorveileder er en etablert tjeneste i Bydel Frogner. Seniorveilederen har base på Frogner 
seniorsenter med hele bydelen som ansvarsområde. 
 
K72 Det sentrale ungdomsrådet.  
Det minnes om at det sentrale ungdomsrådet skal inkluderes som høringsinstans i de saker der 
det er naturlig.  
Bydelen har et godt samarbeid med sitt lokale ungdomsråd. Det har ikke i 2013 vært saker hvor 
det har vært naturlig også å involvere Det sentrale ungdomsråd (SUR). 

6.1.3 FLERTALLSMERKANDER FRA BUDSJETTBEHANDLING  
 
Samhandlingsreformen  - utskrivingsklare 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F og R, viser til at 2013 blir det første året der vi kan 
se virkningene av Samhandlingsreformen. Reformen har et folkehelseperspektiv og det blir 
viktig at byrådet har fokus på å se sammenhenger mellom det forebyggende arbeidet og de 
tiltakene der ansvaret deles mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.  Disse medlemmer 
minner også om den betydning det har for den enkelte og for samfunnet at alle pasienter som 
skrives ut av sykehusene og overføres til kommunen får et hensiktsmessig oppfølgings- og 
rehabiliteringstilbud. Det må derfor arbeides systematisk med å bygge opp kompetanse på dette 
området. Disse medlemmer er bekymret for at reformen er underfinansiert fra Statens side og 
forutsetter at byrådet orienterer bystyret jevnlig om situasjonen. 
 
Administrativ presisering: 
Spørsmål fra byrådsavdelingen knyttet til oppfølging av merknaden må påregnes. 
 
HSK-komiteen 
Komiteen er glad for at byrådet nå har innført ”Sambogarantien” og mener denne gir en 
trygghet for eldre hjelpetrengende par. Sambogarantien sikrer at ektefelle og samboer/ektefelle, 
der begge har hjelpebehov, og en av dem har behov for sykehjemsplass, skal få tilbud om å bo 
sammen på sykehjem. 
 
Administrativ presisering: 
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Bydelene må påregne å omtale status for ”Sambogarantien” i tertial- og årsrapporteringen. 
Tilstrebes så langt det er praktisk mulig.  
 
 
 
 
 
 
 

6.2 MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN TIL KONTROLL UT VALGET  
Kommunerevisjonen  

Forvaltn rev rapport 11/12 Informasjon 
om tannhelsetjenester til mottakere av 
hjemmesykepleie ref 2012/237 

Utkvittert 8.2.2013 

KONTROLLUTVALGET : komm. 
revisjonens us om oslo kommunens 
oppfølging etter 22.7.11, ref 2011/661 

ok 

Kommunerevisjonen: Barneverntjenestens 
håndtering av meldinger fra Oslo 
krisesenter 2011, ref 2012/1010 

brev av 13.2., 
arkivert 27.2. 

Kommunerevisjonen. Rapport 10/2013 
Sosialtjenestens forvaltning av 
klientmidler 

ok 

Rapp 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning 
av klientmidler 

2013/578 ok 

Rapp 9/2013 oslo kommunes oppfølging 
av berørte etter 22.7.11 

2011/661 

Komm rev kontrollutvalget 12/911 

Rapport 12/2013 bydelutvalgets tilsyn – 
forståelse, organisering og rapportering 

ok 

Kommunerev rappport 9/2013 Oppfølging 
av berørte etter 22.7.11. Ref 11/661 

ok 

 

6.3 ANDRE SPØRSMÅL FRA BYRÅDET/BYSTYRET 
 
- 
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.12

I hele 
1000 

kroner

Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0
4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 0
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0

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:
Bydel Frogner gikk inn i 2013 med et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner, og går ut av året med et merforbruk på 5,8 millioner. 
Den siste prognosen som ble meldt inn gikk i balanse.  Avviket fra denne rapporteringen har følgende forklaring.  Vi velger å sammenligne 
på resultatenheter, da det er store ulikheter mellom budsjett og regnskap på KOSTRAfunksjonene på grunn av korrigeringer på funksjon 120

100 Fellestjenester, prognose pr november 8,0 mill
Prosjektmidler til Oscar frisklivssenter 3,8 mill
Korr pensjonsutgifter barnehager -7,3 mill
Andre endringer -0,7 mill

Endring -4,2 mill
101 NAV kommune, prognose pr. november -2,4 mill

Introduksjonsordning, -1,2 mill
Rustiltak -0,6 mill
Norabakken boliger, avsatt til Noras hus 0,6 mill
NAV, lønnsutgifter 0,3 mill

Endringer -0,9 mill
102 Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering, prognose pr. nov -4,0 mill

Kvalifisering -1,4 mill

VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. Kontroller likevel 

tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.

Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse celler merket 
med 0.

Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske måltall 
vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".

Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.
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Sosialhjelpe -2,1 mill
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Endringer -3,5 mill
104 Psykiatri, prognose pr. nov 1,2 mill

Kjøp av bolig, lønnsmidler Endringer 0,9 mill
200 Kommunale barnehager, prognose pr. nov 1,0 mill

Korr pensjonsutgifter barnehager 7,3 mill
Refusjon brannforsikring Hjelmsgate bhg 0,6 mill
Oppholdsbetaling 0,2 mill
Lønnsmidler, innsparing 2,4 mill

Endringer 10,5 mill
201 Private barnehager, prognose pr nov -7,0 mill

Driftstilskudd private barnehager Endringer -2,5 mill
203 Barneparker, prognose pr. nov 0,0 mill

Feilføring av utgift som skulle vært ført på private bhg Endringer -0,5 mill
205 Helsestasjon, prognose pr. nov 0,0 mill

Innsparing lønnsutgifter, refunderte lønnsmidler Endringer 0,7 mill
206 Pedagogiske tjenester, prognose pr. nov 0,5 mill

Mindre salgsinntekter enn forventet Endringer -0,7 mill
207 Barnevern, prognose pr nov 1,8 mill

Refusjon utgifter mindreårige flykninger Endringer 1,8 mill
300 Bestillerkontoret, prognose pr nov -0,4 mill

Merforbruk lønnsutgifter Endringer -0,6 mill
301 Bestillerkontoret, praktisk bistand, prognose pr nov 4,8 mill

Merforbruk utførte timer Endringer -2,4 mill
302 Bestillerkontoret, hjemmesykepleie, prognose pr nov -16,9 mill

Merforbruk utførte timer Endringer -2,7 mill
303 Bestillerkontoret, støttetjenester, prognose pr nov 1,3 mill

Mindreforbruk, TT og aktivisering Endringer 1,0 mill
304 Bestillerkontoret, institusjoner, prognose pr nov 6,2 mill

Kjøp av ekstra plass til funksjonshemmede Endringer -1,1 mill
310 Praktisk bistand, utøvende, prognose pr nov -2,0 mill

Merforbruk lønnsmidler, variabel lønn Endringer -3,0 mill
311 Hjemmesykepleie, utøvende, prognose pr nov 2,0 mill

Merforbruk lønnsmidler, variabel lønn Endringer -7,0 mill
312 Samlokaliserte boliger, prognose pr nov 6,3 mill

Merinntekter ressurskrevende, Endringer 8,5 mill

Det ble foretatt en budsjettjusteringssak i september sak 287/13 med innsparingstiltak i samsvar med mindreforbruket
fra 2012.

   Antall saker 

  1. Saker behandlet administrativt 125 Behandles etter lov om folkehelsearbeid.
  2. Saker behandlet i BU 0
  3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc.    1) 44
 1)  Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.

Time-verk pr. uke

   Helsesøstre 7,50
   Annet fagpersonell 7,50
   Sum 15,00
  1) Gjelder arbeid utført av ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som ikke dekkes av tabell 2 - 0 - A for
     eksempel tuberkulosearbeid, HIV/AIDS, reisevaksiner etc. ( i tillegg til timeverk i tabell 2 - 0 - A)

 Tabell 1 - 1 - A - Antall saker 
behandlet innen miljørettet 
helsevern etter 
kommunehelseloven

 Tabell 1 - 1 - B - Smittevern for 
hele befolkningen (KOSTRA-

funksjon 233)   1)
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Tabell 1 - 3 - A - 
Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig

Antall hittil 
i år

77

0
*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Antall 3. tertial
Antall 

hittil i år
Finansiering til kjøp av 
bolig gjennom 
Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte 
søknader 74 371151 saker er avvist grunnet
 2. Antall behandlede søknader 43 220manglende dok el ikke reelle
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 43 220 søknader
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 16 146
 6. Antall avslåtte søknader 27 74
Tildeling av kommunal 
bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte 
søknader 58 214
 8. Antall behandlede søknader… 62 218
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 56 210
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 90,3% 96,3%
 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 19 82
 12. Antall søknader som ble avslått  3) 43 132
 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 7 55
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 7 54
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 98,2%
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

Antall pr. 
31.12.

   - gjennom husbanken 1 197
   - kommunal bostøtte 417
Sum personer med bostøtte 1 614

 0-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.
Sum 
saker

Antall saker 36 15 2 1 1 55
1) Tid fra kommunal bolig er innvilget til boligtildeling er effektuert
Sum saker i denne tabell skal være lik antall effektuerte boligtildelinger i tabell 1-3 B1
Avvik kan oppstå ved at man i tabell 1-3-B3 ventetid på kommunal bolig 
har med saker med ventetid fra året før.

Kontrollformel

 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt
 Perioden 01.01.-31.12.: 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 8 4 0 0 12
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 44 11 4 0 59
Sum antall personer 52 15 4 0 71
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 1-3 - B2 - Antall personer som har 
bostøtte

Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og 
UTEN kvalitetsavtale

 Tabell 1 -3-B3 - Ventetid på kommunalt 
disp. utleiebolig i perioden 01.01. - 31.12.    1)

Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 
utbetalte lån*

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - 
bistand til bolig 

Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk 
utbetalte lån*
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 Tabell 1 - 4-B
 Perioden 01.01.-31.12.:

 Antall barn under 18 år 12
 Antall voksne over 18 år 24
Sum antall personer 36

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor
Regnet med frelsesarmeens barn/familievernsenter da de ikke har avtale. Stedet anses likevel ikke som ordinær døgnovernatting. Gjelder alle
barn og 5 voksne. Resterende har det ikke vært ledig plass på steder med atale.
 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 31.12.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
  tilbudet pr. 31.12. avtale avtale
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 0 3
Sum antall personer 3 0 3

Kontrollformel:

Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.12. med opphold på 3 mnd eller mer 0

Antall Antall Personer Personer Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke 
 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.12. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale

flytting flytting m/avtale u/avtale
m/avtale u/avtale

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 3 0
Totalt 0 0 0 0 3 0
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. - 31.12. 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 8809 1234 22 2 1 1 10069 87%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 

 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.12.  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 17 34 6 1 1 0 59 29%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall personer

 Antall personer som har vært i døgnovernattings-
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Tabell 1 - 9  -  
Tilgjengelighet ved 
sosialtjenesten pr. 
31.12.

  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 4
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 0

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 31.12. 66

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 31.12. 8

Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr. 31.12. 0

1) Omfatter det tidligere "Ny sjanse". Ikke alle bydeler har "Jobbsjansen".

Tabell 1-11-C 
Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall 
deltakere som er i tiltak 
pr 31.12.  

Deltakere 
i INTRO

Deltakere i             
Jobb-sjansen

0 0

62 0

3 0
SUM 65 0

Antall

6

1

1

8

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.

8

Antall som kun har 
arbeidsmarkedstiltak i statlig regi  
1)

Sum

1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori

Mottakere av økonomisk 
sosialhjelp som ikke er deltakere 
i KVP, Intro eller Jobbsjansen 

men som er i aktivisering

Antall som kun har tiltak/aktiviteter 
i kommunal regiAntall som har tiltak/aktiviteter 
både i statlig og kommunal regi 
(kombinasjon) 0

Aktivisering gjennom andre kommunale kurs 
eller tiltak som verken omfatter arbeid eller 
språkopplæring.

30

Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som 
omfatter språkopplæring.

Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt 
samtidig med språkopplæring.

Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av 
mottakere av økonomisk sosialhjelp som 
ikke er deltakere i KVP, Intro eller 
Jobbsjansen. Antall mottakere som pr 31.12. 
er aktivisert. 1)

38

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.

Tabell 1-11-D
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Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere 
som avsluttet 
Introduksjonsprogram 
i perioden 01.01.-31.12.   
1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd5
Utdanning 3
Over til kvalifiseringsprogrammet 9
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 0
Midlertidig inntektssikring 3) 5
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 1
Sum 23

Flyttet til annen bydel 3
Flyttet ut av kommunen 0
Sum 3
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 
Jobbsjansen i perioden 
01.01.-31.12.    1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd0
Utdanning 0
Over til kvalifiseringsprogrammet 0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 0
Midlertidig inntektssikring 3) 0
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0
Sum 0
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-H
Resultat for mottakere 
av sosialhjelp (ikke 
deltakere i KVP, Intro 
og Ny Sjanse) som 
avsluttet kommunale 
tiltak i perioden 01.01.-
31.12.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd13
Utdanning 2
Over til kvalifiseringsprogrammet 16
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 9
Midlertidig inntektssikring 3) 3
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 16
Sum 59
Flyttet til annen bydel 8
Flyttet ut av kommunen 6
Sum 14
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
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  Tabell 1 - 11 - I Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2013  1) hittil 31.12.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 126 59
 I statlig behandlingsinstitusjon 61 16
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 148 Sum 75

Kontrollformel 126  
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 31.12. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
 enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år".
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.

  Tabell 1 - 14 - A Antall
  HMS - Trusler og vold episoder
  Sosialtjenesten i NAV i år
  Antall episoder med trusler  1) 21
  Antall episoder med bruk av vold   2) 0
  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0
  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0
  Antall skademeldinger 0
  Antall anmeldelser av voldsbruk 0
1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.
2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.
Bydelens kommentar:

  Tabell 1 - 14 - A2 Antall
  HMS - Trusler og vold episoder
  De øvrige virksomhetene (alle typer) i bydelen i år
  Antall episoder med trusler  1) 14
  Antall episoder med bruk av vold   2) 7
  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0
  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0
  Antall skademeldinger 6
  Antall anmeldelser av voldsbruk 0
1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.
2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.

  Tabell 1 - 14 - B Antall
Anmeldte saker - urettmessig hevet sosialhjelp i år saker
 Antall anmeldte saker p.g.a. urettmessig hevet sosialhjelp  0

  Tabell 1 - 14 - C    Antall
   Saksbehandling i saker etter helse- og omsorgstjenensteloven §9-5 og §9-6 
1. Antall meldinger sendt Fylkesmannen i år 14
2. Antall personer meldingene gjelder 5
3. Antall nye personer i år som det er sendt meldinger om til fylkesmannen 0
4. Antall godkjente vedtak fra fylkesmannen i år, fordelt på følgende: xxx
 - § 9-5, Bokstav a - skadeavvergende tiltak 0
 - § 9-5, Bokstav b - planlagte skadeavvergende tiltak 0
 - § 9-5, Bokstav c - omsorgstiltak 5
  - § 9-6 - mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet 0
5. Antall personer vedtakene omfatter 5
6. Antall nye personer i år som vedtakene omfatter 0
Bydelens kommentar:
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Tabell 1-14-D
Saksbehandling i saker etter Lov om pasient og brukerrettigheter § 4A-5 Antall

1. Antall vedtak fattet i år fordelt på (fylles ut automatisk): 0
 - mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet 0
- medisinsk behandling 0
- annen behandling/pleie 0
- innleggelse eller tilbakeholdelse i institusjon 0
2 .Antall brukere vedtakene gjelder 0
3. Antall underretning om vedtak som er sendt i kopi til helsetilsynet i fylket 0
4. Antall vedtak som er påklaget av bruker/pårørende 0
5. Antall vedtak som er overprøvd av helsetilsynet i fylket uten klage 0

Helsest Nav kom Bestiller

Antall 
klienter 

pr. 
31.12.

1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 95
 A) - herav barn (0 -18 år) 24 1 25
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 70
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 23 23
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 16 16
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 16 16
  -  d) - herav med utviklingshemming 9 9
  -  e) - annet 6 6
2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ? 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 7 27 34
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 10 1 1 12

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:
Det er en økning i antall pesoner som har takket nei til IP. Det er store avvik fra rapporteringen vedr. IP ift 1. tertial . 
Det har vært vanskelig å fremskaffe tall fra enhet Bestiller og dette gir store utslag, spesielt for tallene under pkt c og d. 

Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.12. - 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

434,25
9,87

  Tabell 2A - 1 - D Antall
 Barn i åpen barnehage per 15.12. plasser
 (Åpningstid per uke)
6-15 timer 0
16 timer eller mer 42
SUM 42
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens rapportering til Kostra/SSB 

Antall barn bosatt i 
andre bydeler med 
barnehageplass i 
bydelen pr.31.12.

  Antall barn fra bydel:

0 år - 
født 
2013

1-2 år - 
født 2011-

2012
3-5 år - født 
2008-2010 6 år - født 2007

0 år - født 
2013

1-2 år - født 2011-
2012

3-5 år - 
født 2008-

2010
6 år - født 

2007  
1 0 5 3 0 0 10 24 0
2 0 0 4 0 0 13 27 0
3 0 0 1 0 0 2 10 0
4 0 18 27 0 0 22 37 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 8 14 0 1 11 47 0
7 0 17 28 0 0 17 46 0
8 0 3 5 0 0 4 18 0
9 0 1 4 0 0 1 5 0
10 0 0 2 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0 0 1 13 0
13 0 2 1 0 0 4 6 0
14 0 1 1 0 0 3 3 0
15 0 0 0 0 0 4 9 0

    Andre kommuner 0 1 3 0 0 13 43 0
   Sum barn 0 56 94 0 1 105 288 0
Ikke-kommunale barnehager omfatter alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier
  HUSK Å KVALITETSSIKRE TALLENE. Tabellen benyttes til beregning av dekningsgrader for den enkelte bydel.
  Data kan hentes fra SATS

Tabell 2A - 1 - G  - 
Søkerliste til barnehage 

pr. 31.12.  
Sum barn på 

søker-liste uten 
tilbud   1)

Søkere uten tilbud 
som ønsker plass 
innen 31.12. 2013

Søkere uten 
tilbud som 

ønsker plass 
etter 31.12. 

2013
Søkere som har et 
komm.. tilbud   2)

Søkere 
som har 
et privat 
tilbud   2)

Sum barn 
på søker-

listen - 
som har 
tilbud

  Antall barn 0 år (født 2013) 156 2 154 0 0 0
  Antall barn 1-2 år (født 2011-2012) 97 12 85 45 39 84
  Antall barn 3-5år (født 2008 - 2010) 28 2 26 33 25 58
  Antall 6 år (født 2007) 0 0 0 0 0 0
1) Gjelder søknader om barnehageplass i bydelen, uavhengig av bostedsbydel 
1) Gjelder søknader om barnehageplass i bydelen, uavhengig av bostedsbydel og uavhengig av hvor barnet har barnehageplass
Data hentes fra SATS

Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.12.
Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.12.

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7

Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke

Plasser i ordinære ikke-kommunale barnehager og 
private familiebarnehagerPlasser i kommunale barnehager

N
B!
! 
H
us
k 
at 
by
d

Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2013



T2-2013MAL - bydel - 1.XLS Side 14 av 31

Tabell 2A - 1 - H
Antall barn i kommunale barnehager Antall
etter oppholdsbetaling for heldagsplass barn
(+ 41 timer)
100%-betaling pr. md.  (1. barn): xxxx
   kr 2 436  (inntekt ≥ 300 001) 753
   kr 2 319  (inntekt 164 256 -300 001) 44
   kr 830  (inntekt ≤ 164 256 ) 65
70%-betaling pr. md.  (2. barn): xxxx
   kr 1 737  (inntekt ≥ 300 001) 150
   kr 1 655  (inntekt 164 256 -300 001) 6
   kr 830  (inntekt ≤ 164 256 ) 8
50 %-betaling pr. md.  (3. barn): xxxx
   kr 1 271  (inntekt ≥ 300 001) 4
   kr 1 213  (inntekt 164 256 -300 001) 1
   kr 830 (inntekt ≤ 164 256 ) 1
   Sum 1032
 Tallene benyttes i kriteriesystemet
 Data kan hentes fra SATS  (bydelen bør sammenholde sumtallet i forhold til antall i 
 heldagsopphold (41t +) med kommunale opptak).

NB! Barna fordeles etter de satser foreldrene skal betale fra 1.1.2013, inkl. kostpenger.

Tabell 2A- 1 - I 
Ledig kapasitet i 
bydelens barnehager 

Antall 
plasser

Plasser for barn under tre år 0
Plasser for barn over tre år 0
SUM 0
Plasser det ikke er tatt opp barn til pr. 31.12.2013

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/skjema kommunale bh176 160 91%
Antall barn/skjema private bh 276 81 29%

ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole

Gjelder kun barn med heldagsopphold, og 
ikke barn som deler slik plass.

Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2013



T2-2013MAL - bydel - 1.XLS Side 15 av 31

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

  Tabell 2B - 1 - A

Personellinnsats 
innen helsestasjons- 
og skolehelstetjeneste 
(KOSTRA-funksjon 
232)

Helse-stasjons-
tjeneste til gravide 

og barn 0-5 år

Skole-helse-
tjeneste i 
grunn-
skolen:

 Skole-helse-
tjeneste i videre-

gående skole:

Helse-
stasjon 

for 
ungdom

Ledelse  
2) SUM

   Helsesøstre 277,50 133,50 60,75 4,50 37,50 513,75
   Jordmødre 82,50 0,00 0,00 1,50 0,00 84,00
   Legetjeneste 35,00 3,00 0,00 3,00 0,00 41,00
   Barnefysioterapi   1) 7,20 25,20 0,00 0,00 0,00 32,40
   Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning) 0,00 37,50 0,00 4,00 0,00 41,50
   Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.) 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
   Sum 477,20 199,20 60,75 13,00 37,50 787,65
   Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1) Her skal føres opp timeverk/uke for fysioterapeut som arbeider forebyggende i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 2) Her føres opp ledere med budsjett-/personal-/fagansvar. Kun faglig lederansvar rapporteres under det enkelte fagmrådet.

  Tabell 2B - 1 - B

Helsestasjon for 
ungdom - 
tjenesteproduksjon

Antall konsul-
tasjoner  1)

Antall 
ungdom  2)

   Sum 1264 581
 1) Alle konsultasjoner telles: Dersom ungdommen har samtaler med helsesøster og lege/annen fagperson
    på samme dag, telles samtalene som to konsultasjoner
 2) En ungdom kan ha flere konsultasjoner i løpet av perioden.

Timeverk pr. uke

Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2013



T2-2013MAL - bydel - 1.XLS Side 16 av 31

  Er det Sum Antall  
Tabell 2B - 1 - C Antall valgt Antall antall unike
Fritidstiltak og klubber for barn klubber klubb- dager kvelder faste
og ungdom  1) styre? åpent lør/søn brukere
Kommunale/private m/komm.tilskudd Nei=0 pr. uke m/tilbud pr. år
(Før opp navn på klubb/tiltak) Ja=1 totalt

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Hamna Fritidsklubb 1 1 4 0 365 Medlemmer
Uranienborg Fritidsklubb 1 1 5 10 136 Medlemmer
Ruseløkka Fritidsklubb 1 1 5 0 32 Medlemmer
Cafe Condio 1 1 5 0 5036 Besøkende
Cafeen 1 1 5 0 200 Besøkende
Bygdøy Fritidsklubb 1 1 1 0 50 Besøkende
Sum/Gjennomsnitt 6 6 4,166666667 1,66666667 5819

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Hamna Fritidsklubb 1 1 2 0 3833 Besøkende
Cafeen 1 1 5 0 9681 Besøkende
Bygdøy Fritidsklubb 1 0 1 0 250 Besøkende
Cafe Condio 1 1 5 0 30026 Besøkende

0 0 0 0 0
Sum/Gjennomsnitt 4 3 3,25 0 43790

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Cafe Condio 0 0 0 0 30026 Besøkende

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 30026

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Sisterhood 0 0 0 0 470 Besøkende
Lunsjtilbudet 0 0 0 0 5200 Besøkende
CrossWorker 0 0 0 0 30 Unike brukere
Idrett & Utfordring 0 0 0 0 30 Unike brukere
Bandrom/Studio 0 0 0 0 50 Unike brukere
Bandrom/Studio 0 0 0 0 400 Urra rock Besøkende
Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 6180

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0
1) Sett inn tallet 1 pr. klubb, slik at "Excel" kan summere antall klubber i bydelen
2) Med fast bruker forstås det som er sammenlignbart med tidligere medlemslister. Dette som et uttrykk for hvor mange en
når med tilbudet uten at en teller alle som har vært innom på enkeltdager

           

5. Kommunalt støttede fritidstiltak 
for barn og unge opp til 18 år

1. Kommunale fritidslubber og 
lignende for barn og ungdom under 

4. Ungdomstiltak rettet mot 
særskilte aktiviteter (motorsenter, 

musikk, media m.m.)

3. Ungdomssentre med høyere 
aldersgrense enn 18 år

2. Kommunale fritidslubber og 
lignende for ungdom 14-18 år
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BARNEVERN
Sendt tilbake til Knut og Katja

Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.
Det ikke mulig å ta ut tall til tabell 2-4-2 fra Datavarehuset. Bydelene må hente rapporter fra Familia til tabell 2-4-2 og fylle tallene inn i tabellen 
under. 

0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 17 år 18 år +
1. Barn med tiltak i barnevernet i alt jf 2-4-1, pkt. 1+2 31 72 60 11 174 261
1.1 Av pkt. 1, ant. barn med tiltak - ikke plasserte, jf 2-4-1, pkt. 125 59 37 2 123 198
 - herav innvandrerbarn 5 25 12 0 42 58
1.1.1 Av pkt. 1.1, Barn i foreldre/barn plasser 0 3
 - herav innvandrerbarn 0 2
 - antall oppholdsdøgn i fooreldre/barn institusjonerxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 233
1.2  Av pkt. 1, antall barn i fosterhjem 5 8 13 2 28 33
 - herav innvandrerbarn 1 3 4 1 9 9
 - antall oppholdsdøgn i fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9995
1.3  Av pkt. 1, antall barn i familiehjem 0
 - herav innvandrerbarn 0
 - antall oppholdsdøgn i familiehjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1.4  Av pkt. 1, antall barn i beredskapshjem 1 2 3 7
 - herav innvandrerbarn 0 1
 - antall oppholdsdøgn i beredskapshjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 853
1.5  Av pkt. 1, antall barn i institusjon 2 8 1 11 19
 - herav innvandrerbarn 2 3 1 6 8
 - antall oppholdsdøgn i institusjon totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 3458
1.6  Av pkt. 1, antall barn i hybel o.a. 2 6 8 12
 - herav innvandrerbarn 2 2 4
 - antall oppholdsdøgn i hybel o.a. totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 171
KONTROLLSUM pkt. 1.1 - 1.6 31 71 60 11 173 269
Avvikskontroll 0 1 0 0 1

Kontrollformel
Kontrollformel "Sum pr. 31.12" Summen av pkt. 1.1 til og med pkt. 1.6 skal være lik summen i pkt. 1
Kontrollformel "Sum hele året"

Denne tabellen sliter de med i alle bydeler, velger å sende den slik - men ikke helt i 0

Tabell 2 - 4 - 2 - Barn under tiltak 
i barnevernet etter alder og type 
tiltak, pr. 31.12. og  for hele året   

1)

Sum pr. 31.12.

Sum 
hele åretSum alle
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG

  

 

Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og om sorg 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  31.12. - 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 0 6 11 21 14 24 18 20 114
Kvinner 3 6 15 24 20 59 68 183 378
Sum egne beboere 3 12 26 45 34 83 86 203 492
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 4 12 40 34 82 85 201 458
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 1 1 2 4
 - i boform m/ heldøgns 
oms. og pleie 0 5 14 5 0 0 0 0 24
 - i 
barneboliger/avlastnings
boliger 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Kontrollsum 3 12 26 45 34 83 86 203 492
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om 
korttidsopphold   2) 0 1 1 9 6 4 6 11 38
 - i skjermet plass for 
demente 0 0 0 12 8 22 15 28 85
Sum 0 1 1 21 14 26 21 39 123
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 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
2) Alle typer korttidsopphold

Kontrollformel

8,3%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

18,6%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.12.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Fagertun sykehjem 0534 2 0 2
Søster Nina Sykehjem 0532 5 0 5
Villa Skaar 0626 3 0 3

0000 0 0 0
0000 0 0 0
0000 0 0 0

 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 10 0 10
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):  xxxx xxxx xxxx xxxx

0000 0 0 0
0000 0 0 0
0000 0 0 0
0000 0 0 0
0000 0 0 0
0000 0 0 0
0000 0 0 0

  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 0 0 0
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 10 0 10
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
 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:

Antall pasienter

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem

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. 31.12.    1) Komm.-/ Sum

bydelsnr. beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Grefsenlia alderspsyk bo og beh senter 0301 1
Delekanten bo o omsorgssenter 0626 1
Hvalheim bo og omsorgssenter 0612 2
Høyenhall bo og rehabiliteringssted 0612 2
Nøstret bo og omsorgssenter  0612 10
Solstad bo og omsorgssenter 0612 1
Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter 0236 3
Røysumtunet 0534 4
Jødisk aldershjem 0313 4
holmenkollen sætraveien avlastning 0301 2
Kringsjå avlastning 0301 3
Høgda avlastning 0301 1
  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 34
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
 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. 31.12.      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 0 1 3 1 1 0 7

 b) I andre typer 
institusjoner (aldershjem, 
sykehus med mer) 0 0 0 0 0 0 0 0
 c) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0
Sum ant. personer som venter på plass 1 0 1 3 1 1 0 7
Antall personer som 
bor i sykehjem, men 
som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter 
på plass i et annet 
bestemt sykehjem 8 5 5 1 2 1 1 23
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 117,857

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) 20 *)
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 59 **)
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 10
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 78
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
*) Sak 1: 237 dager. Utsatt grunnet manglende helseopplysninger
Sak 2: 224 dager. Utsatt grunnet manglende helseopplysninger.
**) Sak 1: 214 dager. Utsatt i påvente av tilstrekkelige helseopplysninger. Bruker mottok korttidsopphold i saksbehandlingsperioden.
Sak 2: 229 dager. Utsatt grunnet manglende helseopplysninger.

 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"
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 Antall Antall Betalt 

 Tabell 3-2-C liggedøgn meldt  I 1000  

 Utskrivningsklare pasienter i somatiske etter meldt utskr.-  kroner

 og psykiatriske avdelinger i sykehus
utskrivningskla

r klare i år til sykehus

totalt 1) 2) i år 3)

  I somatiske sykehusavdelinger 793 1402 5674
  I psykiatriske sykehusavdelinger 22 26 xxxxxxx
  Sum alle kategorier 815 1428 xxxxxxx  

kontrollformel
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
 1)  Samlet antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter totalt i 2013, både med og uten betalingsplikt. Bruk tallene 
som HEL har tatt ut fra Gerica over antall liggedøgn fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.
 2)  Samlet antall utskrivningsklare pasienter totalt i 2013, både med og uten betalingsplikt. Bruk tallene som 
HEL har tatt ut fra Gerica over antall meldt utskrivningsklar fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.
 3)  Påse at regnskapsføringen er ájour pr. 31.12. 
Bydelens kommentar:

Tabell 3-2-D

Langtids-
opphold

Tids-begrenset 
opphold

Antall søknader om sykehjemsplass, overf. fra forrige år 23 16
Antall søknader om sykehjemsplass i år 178 558
Antall innvilgede søknader om sykehjemsplass 143 541
Antall saker som er trukket 38 14
Antall avslåtte søknader om sykehjemsplass 10 8
Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år 10 11
Prosent innvilgede søknader 88% 97%
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013

Tabell 3-2-E

Klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år
Langtids-
opphold

Tids-
begrense
t 

Antall klager etter avslag på sykehjemsplass 1) 3 0
 Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2) 3 0
Antall klager som er anket videre til Fylkesmannen 3) 0 2
Antall vedtak omgjort av Fylkesmannen som følge av klage 4) 0 0
Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5) 3 0
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling i bydelen 0 0
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling hos Fylkesmannen 0 1
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om sykehjemsplass i år. 
2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om sykehjemsplass som er omgjort av bydelen selv som følge av klage. 
3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om sykehjemsplass som søkeren har anket videre til Fylkesmannen. 
4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om sykehjemsplass der Fylkesmannen har omgjort vedtaket. 
5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Fylkesmannen

Tabell 3-2-E-1

Saksbehandlingstid - ferdigbehandlede klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år
Langtids-
opphold

begrense
t 
opphold

Saksbehandlingstid fra mottatt klage til nytt vedtak er fattet i bydelen, gitt medhold 94 0
Saksbehandlingstid fra mottatt klage til saken er avgjort hos Fylkesmannen 0 57
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013

Søknader og avslag på sykehjemsplass i år
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Tabell 3-2-F
Alternativt tilbud til personer som har fått avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem Antall
Antall personer som har fått endelig avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem 1) 7
Herav antall som har fått vedak om tidsbegrenset opphold i sykehjem 1
Herav antall som har fått vedtak om kun praktisk bistand 2) 0
Herav antall som har fått vedtak om kun hjemmesykepleie 1
Herav antall som har fått vedtak om både praktisk bistand og hjemmesykepleie 3) 4

0
Herav antall som har fått vedtak om plass i dagsenter (ikke lovhjemlet vedtak) 1
Herav antall som har fått andre tilbud (spesifiser under) 0
Sum antall personer som har fått alternativt tilbud 7
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
1) Antall avslag på søknad om sykehjemsplass minus antall avslag omgjørt som følge av klage
2) Praktisk bistand -  vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b
3) 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 - 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 158 345
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 525
Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2) 200379 13752
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 1268 40
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 26
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
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 - 31.12.2013 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/utenbys

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) 12546 0 0 12546
Korttidsopphold for rehabilitering 762 0 0 762
Opphold i plass for for lindrende behandling 186 0 0 186
b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Langtidsopphold - ordinært 120468 365 0 120833 *)
Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 30129 0 0 30129
Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 4144 0 0 4144
Langtidsopphold forsterket - annet 298 0 0 298
Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 91 365 0 456
Opphold i MRSA avdeling 468 0 0 468
langtidsopphold -rus 38 0 0 38
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 730 9621 0 10351
Langtidsopphold i aldershjem 1282 0 0 1282
Opphold i barne og avlastningsbolig 0 1905 0 1905
Sum 171142 12256 0 183398
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
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 dager langtid på korttid = 774

Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)

Herav antall som har fått vedtak om plass i dagopphold i institusjon (vedtak hjemlet i Lov om helsetjenesten i 
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  Tabell 3 - 4 I hele Oppgi hvilke arter som 
  Egenbetaling for beboere i heldøgnsplasser i 1000 beløpene baseres på
  institusjoner  1) som bydelen disponerer. kroner (VIKTIG!)

  Regnskapsført trygdetrekk 65414 16003
  Regnskapsført egenbetaling utover trygdetrekk 26414 16002 16004
  Antall plasser som inntektene relaterer seg til 2) 491
Tallene benyttes i kriteriesystemet.
1)  Skal omfatte sykehjem, heldøgns  boform med pleie og omsorg og aldershjem.
     Skal inkludere egenbetaling for korttidsplasser
2) Oppgi gjennomsnittlig antall plasser til disposisjon i 2013 basert på registreringer 1., 2. og 3 tertial.

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 09/13
Kommentar:

HMS i pleie- og omsorgssektoren:
Rullering av HMS-planen skal skje på bakgrunn av årlige kartlegginger og risikovurderinger
 av arbeidsmiljø i kommunale virksomheter i pleie- og omsorgsområdet. Angi måned og år 
for når slik rullering ble utført sist (skriv slik: 11/07): Mnd/år 01/13
Jf. Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 (i krafttredelse fra 1. januar 1997 - sist endret 2. januar 2005)
Er nødvendige tiltak i henhold til kartleggingen vedtatt iverksatt? Ja/Nei Ja

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

  Tabell 3 - 5A - Antall 
personer som mottar 
hjemmetjenester pr. 

31.12.    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 91 74 28 193 39
 Antall mottakere 50-66 år 43 85 52 180 34
 Antall mottakere 67-79 år 63 170 107 340 93
 Antall mottakere  80-84 år 34 83 63 180 51
 Antall mottakere  85-89 år 45 113 104 262 91
 Antall mottakere ≥ 90 år 27 92 112 231 70
 SUM - alle aldersgrupper 303 617 466 1386 378
 Sum mottakere ≥ 80 år 106 288 279 673 212
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
 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.
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  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall 

utførte timer i 
hjemmetjenesten

Antall 
vedtakstimer 

hittil i år

Antall 
utførte  

vedtaksti
mer hittil 

i år

Herav 
antall  

utført av 
private 

leverandør
er

Antall timer praktisk bistand 321310 274592 76777
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 112451 83957 24335
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 153548 138193 0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 55311 52442 52442
Antall timer hjemmesykepleie 4) 160231 122932 13155

8449 3031 0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 481541 397524 89932
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
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) eks. 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. 31.12.
  Antall innbyggere i bydelen    1) 47339 4234 1553 551 2104
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 8,0% 28,5% 41,9% 32,0%
 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2013. 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 *)
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 7
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 8
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
  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.
*) En sak 249 dager PBO - Boltilbud som ble utsatt. Tiltankt plass ble omprioritert ved tildeling, avventet deretter ledig plass.

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten okt
2012

Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 0% 87 %
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 00/00
Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 0%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 00/00
*)Angi summen av prosentverdiene for score 3 og 4 som representerer brukernes svar på spørsmål om total tilfredshet med hhv 
hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Kommentarer til brukertilfredshet i hjemmesykepleie og praktisk bistand:
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei
Kommentarer:
Kvalitetsrevisjon gjennomført av HEV i 6 andre bydeler i 2013. Rapport brukes i bydelens kvalitetsarbeid.

- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske 
sykepleiere eller andre

 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - 
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 

timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 530 79690*)
Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2) 19 21857
Herav gericatjeneste Dagsenter 0 0
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 5 2356
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 14 19501
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
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:
*) 315 av 530 personer mottar dagrehabiliteringstilbud på OSCAR lokalmedisinske senter. Det registreres ikke vedtakstimer i Gerica
på disse brukerne.

  Tabell 3 - 8 - B
  Trygghetsalarmer pr. 31.12   Antall
  Personer med individuell alarm i egen bolig (inkl. beboere i trygdeleilighet) 929
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

  Tabell 3 - 9 - Beboere 
med vedtak om bolig til 
pleie- og omsorgsformål 
- etter kjønn og alder, 

pr. 31.12.    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 0 0 15 7 6 1 5 34
Fysisk funksjonshemmede 0 3 8 0 0 0 0 0 11
Utviklingshemmede 0 7 5 1 0 0 0 0 13
Personer med psykiske lidelser 0 24 3 0 0 0 0 0 27
 SUM menn 0 34 16 16 7 6 1 5 85
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 0 19 12 17 19 32 99
Fysisk funksjonshemmede 0 6 7 0 0 0 0 0 13
Utviklingshemmede 0 17 2 1 0 0 0 0 20
Personer med psykiske lidelser 0 9 8 0 0 0 0 0 17
 SUM kvinner 0 32 17 20 12 17 19 32 149
 SUM menn + kvinner 0 66 33 36 19 23 20 37 234
- herav beboere med 
omsorg+ bolig 2) xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
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

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)

Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall 
vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste
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Tabell 3-9-B

Antall

Antall søknader om bolig omsorg +, overf. fra forrige år 2
Antall søknader om bolig omsrog+ i år 4
Antall innvilgede søknader om bolig omsorg+ 2
Antall saker som er trukket 1
Antall avslåtte søknader om bolig omsorg+ 2
Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år 1
Prosent innvilgede søknader 40%
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013

Tabell 3-9-C

Klager etter avslag på søknad om Omsorg+ i år Antall

Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ 1) 1
Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2) 1
Antall klager som er anket videre til Oslo klagenemd 3) 0
Antall vedtak omgjort av Oslo klagenemd som følge av klage 4) 0
Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5) 1
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling i bydelen 0
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling hos Oslo klagenemd 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013
1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om bolig i Omsorg+ i år. 
2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om bolig i Omsorg+ som er omgjort av bydelen selv som følge av klage. 
3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om bolig i Omsorg+ som søkeren har anket videre til Oslo klagenemd. 
4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om bolig i Omsorg+ der Oslo klagenemd har omgjort vedtaket. 
5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Oslo klagenemd

  Tabell 3 - 10 Herav 
  Personer med psykisk utviklingshemming    1) Antall antall
  registrert i bydelen (som bydelen totalt med
  har økonomisk ansvar for) - pr.31.12 vedtak 2)

    0- 15 år 20 16
   16 - 49 53 47
   50 år og over 12 12

  Sum 85 75

Tall i kolonnen "herav antall med vedtak" benyttes i kriteriesystemet
 1)  Inklusive de som bydelen kjøper tilbud til i andre bydeler
 2)  Bare psykisk utviklingshemmede med vedtak om tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Tabell 3 - 11  Antall
  Boforhold for psykisk utviklingshemmede - pr. 31.12 personer
  Bor i egen selvstendig bolig (med eller uten hjemmetjeneste)  8
  Bor i bofellesskap/samlokalisert bolig med fast tilknyttet personell 24
  Utviklingshemmede under 18 år som bor hos pårørende 27
  Utviklingshemmede 18 år eller eldre som bor hos pårørende 15
  Boform for heldøgns pleie og omsorg   1) 11
  Sum   2) 85
1)  Tilbud som er hjemlet i vedtak etter lov om kommunale helse- og Kontrollformel:
   omsorgstjenester, som det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
2)  Skal være lik summen i tabell 3-10

Antall 
personer

Antall utviklingshemmede i bydelen 21 år eller eldre 47
Herav antall som: xxxx
ikke har aktiviteter på dagtid 19
har aktiviteter på dagtid 1-2 dager/uke 1
har aktiviteter på dagtid 3-4 dager/uke 2
har aktiviteter på dagtid 5 dager/uke 25

  Sum     47
 1) Med aktiviteter på dagtid menes aktiviteter utenfor eget hjem, slik som arbeid, dagsenter, voksenopplæring m.v.

kontrollsum

Søknader og avslag på søknad om bolig i 
Omsorg+ i år

 Tabell 3 -12  - Aktiviteter for psykisk utviklingshemmede som bydelen forvalter 
eller kjøper av andre  - antall plasser pr. 31.12      1)

3) VIKTIG! Bydelene må ved utfylling av denne kolonnen 
kontrollere at:
- dokumentasjon foreligger i den enkeltes saksmappe på at 
personen er psykisk utviklingshemmet, og at det fremgår hvem 
som har uttalt dette.
- alderskategori er korrekt
- personen ikke samtidig er registrert som psyk. utvikl.hemmet i 
annen kommune
- det foreligger enkeltvedtak med saksnr. i hht. nevnte lover
- personer som danner grunnlag for vertskommunetilskudd ikke er 
tatt med.

Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot
eldre og   funksjonshemmede,  først og 
fremst aktiviseringstilbud.
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VELFERDSTILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

  Tabell 3 -14 - A Antall Antall   Antall
  Personell ved eldresentrene personer årsverk hjemler
  (kommunale og private med tilskudd) pr. pr. 

 31.12  31.12
  Fast ansatte 1) 11 10,4 10,5
  Frivillige 129 12,2 xxxx
1)  Sivilarbeidere regnes under fast ansatte.  Med hensyn til frivillige, anslås 
     hvor mange årsverk den frivillige innsatsen utgjør

  Tabell 3 - 14 - B Antall Inngåtte 
 Brukere av eldresentrene reg. drifts-

brukere avtaler
  1) Ja/Nei 2)

Senterets navn (Private merkes med *): xxxxx xxxxx
1) Frogner seniorsenter 1097 ja
2) Majorstuen seniorsenter 1808 ja
3) Bygdøy seniorsenter 404 ja
4) 0 0
5) 0 0
6) 0 0
SUM brukere 3309
 1)  Personer som bruker flere av senterets tilbud, skal bare registreres en gang.
 2)  Skriv Ja eller Nei utenfor det enkelte senter

Tabell 3 - 14 - C - 
Organisering av 

seniorveiledertjeneste    
1)

Er til-knyttet 
eldre-senteret

Er til-knyttet 
hjemme-tjenesten

Er ikke 
etablert

Årsverk 
2)

Seniorveiledertjeneste i bydelen ja 1,00
1) Skal omfatte oppsøkende virksomhet til alle hjemmeboende eldre > 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester.

 Sett inn et 1-tall i aktuell rute
2) Angi med en desimal
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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 3. tert. hittil i år hittil i år
2) 3) 4)

  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 589 540 1379
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 3 2 16
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 68 67 189
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 13 8 67
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 505 463 1107
  Kontrollsum  (alle herav) 589 540 1379

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: 8
4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

Gj.snitt pr 
måned i 3. 
tert.   2)

Gj.snitt hittil i år  
3)

  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 10 424 10 285
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: 12

Brutto utgifter 
pr. mottaker i 

snitt   2)

Gjennom-
snitt 

stønads-
lengde  3)

  2) Kr pr. klient m/øk. støtte. / 3) Stønadslengde i måneder (en desimal) 10 285 5,2

1) AGRESSO-tall
2) Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Brutto driftsutgifter, Kontoklasse 1. ((010..480) + 590 - (690, 710, 729, 790), for funksjon 281. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 
3)  Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Samlet stønadslengde for alle sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 

Akkum-
  Tabell 4 - 4    ulert
    Klienter uten vedtak om økonomisk sosialhjelp pr. 31.12

  Antall  klienter som kun har mottatt råd og veiledning  1): 1436
  Antall  klienter med vedtak som ikke har mottatt økonomisk sos.hjelp  2): 306
1) Her skal alle klienter som har vært på mottakstime/kartleggingstime på sosialkontoret eller som gjennom
    telefonsamtale har mottatt tilsvarende for  veiledning. Kun klienter uten vedtak registreres her.
2) Dette er klienter som ikke har fått utbetalt sosialhjelp i perioden, men hvor det er registrert minst en av følgende aktiviteter: 
    arbeidsplan, journalnotat, søknad, tiltak, vedtak. Vedtak kan være: støttekontakter, avslag på søknad om økonomisk støtte, 
    forvaltningsklienter, avlastningstiltak etc.

Kommentar: 

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån)

  Tabell 4 - 3B - Brutto 
driftsutgifter 1) til økonomisk 
sosialhjelp. Gjennomsnittlig 
stønadslengde for økonomisk 

sosialhjelp.
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Møtedato: 25.2.2014 
 
 
 
 
SØKNAD OM UTTREDEN FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET OG H USK FROGNER  
 
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som representant til bydelsutvalget Frogner 
for valgperioden 2011-2015 fra Annelene Svingen, som er valgt inn i bydelsutvalget som 
representant for partiet Arbeiderpartiet. Det søkes om uttreden grunnet flytting.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har 03.01.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7, 
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal 
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så 
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8. 
 
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre 
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan 
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom 
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad. 
 
Imidlertid er det slik at representanter i bydelsutvalget må ha sin folkeregisterregisterte bosted i 
bydelen, jfr kommunelovens § 15 nr. 1. I den perioden en valgt representant ikke har sitt 
folkeregisterregistrert bosted i bydelen, er ikke vedkommende valgbar til bydelsutvalget. 
 
På denne bakgrunn anses at Annelene Svingen må tre ut av sitt verv i bydelsutvalget. 
Begrunnelsen for dette er at hun har meldt flytting til Folkeregistret ut av bydel Frogner med 
virkning fra og med 25. februar 2014. 
 
Vedkommende sitter i tillegg som medlem og nestleder i helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 
og trer også ut her. Rudolph Brynn rykker opp som fast medlem og Arbeiderpartiet bes om å 
komme med forslag til nytt varamedlem. 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden om uttreden for resten av inneværende valgperiode for 
Annelene Svingen, Arbeiderpartiet.   
 
Arbeiderpartiet foreslår ……………… som nytt varamedlem i helse-, unge-, sosial- og 
kulturkomiteen.  



Oslo kommune
Utdanningsetaten

Se mottakertabell

Dato: 29.11.2013

Deres ref: Vår ref (saksnr):

13/03348-31

Saksbeh:Arkivkode:

Tove Witsø, 23 46 70 31

Informasjon om høring i forbindelse med evaluering av ressursfordelingsmodell for
grunnskoler

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har gitt Utdanningsetaten i oppdrag å gjennomføre
en ekstern evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskoler i Oslo.
Bakgrunnen for oppdraget er Oslo Bystyres verbalvedtak av 21.11.2012

Bystyret ber byrådet om åfremme en sak som utreder virkninger avfinansieringsmodellen i
Osloskolen. Saken skal inneholde en evaluering av hvordan finansieringsmodellen har slått ut

for de ulike skolene, og en konsekvensanalyse som ser på langsiktige effekter av å holde på den
nåværende modellen. Saken sendes ut på høring til alle berørte parter, som skolenes
driftsstyrer, FAU og bydelene. Saken fremmes innen utgangen av 2013.

Utdanningsetaten har gjort avrop på rammeavtale og Deloitte AS vil gjennomføre evalueringen.

Evalueringsrapporten vil bli sendt på høring til alle høringsinstanser 30.januar 2014 med
svarfrist 28.februar 2014.

Utdanningsetaten vil arrangere høringsmøte 30.januar kl. 17.00-19.00 på Elvebakken
videregående skole, adresse; Vestre Elvebakke 3. Det vil bli enkel servering fra kl. 16.30.

Alle som ønsker å delta på høringsmøte må melde seg på via denne linken innen 10.januar
2014.

Med hilsen

Astrid Søgnen
Direktør

Terje Husa
Avdelingsdirektør

Utdanningsetaten Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 02 180Org.nr.: 976820037
Telefaks: 22 65 79 71

postmottak@ude.oslo.kommune.no
www.ude.oslo.kommune.no



Mottaker Kontaktperson Adresse Post Land
Utdanningsforbundet Oslo




Brynsengveien 2 0667
Oslo

Norge

Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo,
Klubben ved Utdanningsetaten




Postboks 6378
Etterstad

0604
OSLO

Norge

Bydel Alna




Postboks 116 Furuset 1001
OSLO

Norge

Bydel Bjerke




Postboks 13 Økern 0508
OSLO

Norge

Bydel Frogner




Postboks 2400 Solli 0201
OSLO

Norge

Bydel Gamle Oslo




Postboks 9406
Grønland

0135
OSLO

Norge

Bydel Grorud




Ammerudveien 22 0958
OSLO

Norge

Bydel Grünerløkka




Postboks 2128
Grünerløkka

0505
OSLO

Norge

Bydel Nordre Aker




Postboks 4433
Nydalen

0403
OSLO

Norge

Bydel Nordstrand




Postboks 98
Nordstrand

1112
OSLO

Norge

Bydel Sagene




Thorvald Meyers gate
7

0555
OSLO

Norge

Bydel St. Hanshaugen




Postboks 6999 St.
Olavs plass

0130
OSLO

Norge

Bydel Stovner




Karl Fossums vei 30 0985
OSLO

Norge

Bydel Søndre Nordstrand




Postboks 180 Holmlia 1203
OSLO

Norge

Bydel Ullern




Postboks 43 Skøyen 0212
OSLO

Norge

Bydel Vestre Aker




Sørkedalsveien 150 B 0754
OSLO

Norge

Bydel Østensjø




Postboks 157
Manglerud

0612
OSLO

Norge

Norsk skolelederforbund




Postboks 431
Sentrum

0103
OSLO

Norge

Norsk lektorlag




Akersgata 41 0158
OSLO

Norge

Skolenes landsforbund - Oslo fylkeslag




Postboks 8783
Youngstorget

0028
OSLO

Norge

Samfunnsviterne




Kr. Augustsgate 9 0164
OSLO

Norge

Musikernes Fellesorganisasjon




Møllergata 10 0179
OSLO

Norge

Delta - Utdanningsetaten




Linderud skole
Postboks 34 Linderud

0517
OSLO

Norge

Fellesorganisasjonen Oslo




Smalgangen 42 0188
OSLO

Norge

Norsk sykepleierforbund




Postboks 539
Sentrum

0105
OSLO

Norge

Norges idrettehøgskole




Postboks 4014
Ullevål stadion

0806
OSLO

Norge

Norsk Psykologforening Oslo-avd





Norge

TEKNA





Norge

3








Samfunnsøkonomene




Norge

Norsk Fysioterapeuters Forbund




Norge

Forskerforbundet




Norge

Norsk Ergoterapeutforbund




Norge

Bibliotekarforbundet




Norge

Parat




Norge

Norges Juristforbund




Norge

4
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Oslokommune
Utdanningsetaten

Se mottakertabell

ik“fy 2_
Il i tio9

Deres ret:Vår ref (saksnr):

13/03348-35

Saksbeld

Tove Wilso, 23 46 70 31

Dato: 30.012014

Arkivkode:

Horingsbrev - Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har gitt Utdanningsetaten i oppdrag å gjennomføre
en ekstern evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskoler i Oslo.

Deloitte AS har gjennomført evaluenngen og herved sendes deres rapport Evaluenng av
ressursfirdelingsmodellen for grunnskolen, ut på høring. (Vedlegg I)

Frist for å sende inn høringssvar er 28.februar 2014. Høringssvar sendes til
postnnottak2i/ude.os10 kommune og merkes Høringssvar evaluering G —fra høringsinstans
(navn på høringsinstans).

Bakgrunnen for oppdraget er Oslo Bystyres verbalvedtak av 21.11.2012

Bystyret ber byrådet om å fremme en sak som utreder virkninger av f inansieringsmodellen i
Ostoskolen. Saken skal inneholde en evaluering av hvordan finansieringsmodellen har slått ut

for de ulike skolene, og en konsehensanalyse som ser på langsiknge effekter av å holde på den
nåværende modellen. Saken sendes ut på hormg til alle berørte parter, som skolenes
driftsslyrer, FAU og bydelene Saken fremmes innen utgangen av 2013.

Bystyret fattet den 18.12.2002 vedtak i sak 498 "Pengene følger eleven"— Prinsipper for en ny
ressursfordehngsmodell for grunnskolen, på bakgrunn av byrådssak 299 av 29.10.2002.

Mål med ressursfordelingsmodellen for grunnskolen 

I saken Bystyresak 498i02 "Pengene følger eieven" heter det:
"Byrådet har lagt til grunn for det nye systemet at det skal bidra til å videreutwkle selvstyret i
Osloskolen og gi skolene et utvidet handlingsrom"

Krav til modellen
bystyresak 498/02 ble det stilt følgende krav til ressursfordelingsmodellen for grunnskolene:

Modellen må oppfattes som rettferdig
MIdlene skal fordeles mellom grunnskolene etter objektive kriterier

nningsel len Elesolcsadresse
Strønisveren 102
0663 OSLO
Posladresse
Pb 6127 Eunistad, 0602 OSLO

Telefon 02 180Org nr 9768203037
Telefaks 22 65 79 71

postrnortak@ude.oslakommune no
shasktutle.os10kommune.no



Kriteriene i modellen må være kjent av skolene
Modellen må være enkel å operere
Modellen skal kunne etterprøves.

Utdanningsetaten legger til grunn at endringer i modellen skal være budsjettnøytral, det vil si at
eventuelle endringer i modellen skal gjøres innenfor dagens økonomiske rammer for
grunnskolene.

Utdanningsetaten skal utarbeide en samlet sak om evaluering av ressursfordelingsmodellen som
skal oversendes til Byrådsavdelingen.

Utdanningsetaten ber høringsinstansene om å kommentere Deloittes anbefalte endringer i
forhold til kravene i modellen:

Modellen må oppfattes som rettferdig
Midlene skal fordeles mellom grunnskolene etter objektive kriterier
Kriteriene i modellen må være kjent av skolene
Modellen må være enkel å operere
Modellen skal kunne etterprøves.

For å kunne systematisere høringsuttalelsene før etatens innspill oversendes byrådsavdelingen.
ber etaten om at høringsuttalelsene knyttes til følgende områder som :

Endring av skolens basisbeløp

Bortfall av småskoletillegg

Justering i forholdet mellom elevsats på barne- og ungdomstrinn

Endringer i kriterier i Sosiodemografisk tildeling

Eventuelle andre forhold som høringsinstansene ønsker å kommentere

Utdanningsetaten ber høringsinstansene gi tilbakemelding i forhold til bystyrets krav til
ressursfordelingsmodellen for grunnskolen.

Vedlagt brevet ligger skjema som høringsinstansene skal bruke for tilbakemelding til
Utdanningsetaten. (vedlegg 2) . Utdanningsetaten ber skolene distribuere høringsbrevet med
vedlegg til Driftsstyret og FAU.

Med hilsen

Astrid Søgnen Terje Husa
direktør avdelingsdirektør
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post Land
Norsk Psykologforening Oslo-avd




Norge

TEKNA




Norge

Sarnfunnsøkonomene




Norge

Norsk Fysioterapeuters Forbund




Norge

Forskerforbundet




Norge

Norsk Ergoterapeutforbund




Norge

Bibbotekarforbundet





Norge

Parat





Norge

Norges Juristforbund





Norge

Utdanningsforbundet Oslo




Brynsengveien
2

0667
Oslo

Norge

Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo, Klubben ved
Utdanningsetaten




Postboks 6378
Etterstad

0604
OSLO

Norge

Bydel Alna




Postboks 116
Furuset

1001
OSLO

Norge

Bydel Bjerke




Postboks 13
Økern

0508
OSLO

Norge

Bydel Frogner




Postboks 2400
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Forord

Fra september til desember 2013 har Deloitte vært engasjert av littlanningsetaten Os(o for å gjore en evablebng
av ressursfordelingsmodellen. I vårt arbeid hat vi gjennomgående hatt tilgang til informasjon og skoleledere på
rvers av byen. Takket være velvilltge bidrag fra alle involverte, har vi unngårt den fype fi-ustrashon som kan oppstå
når man skal se på rnangfoldig virksomhet med mer enn 55 000 elever.

Samtlige inviterte skoleledere har stin opp til intervja ag formidlet, åpenhjertig og innsiktsfullt, om
ressursfordeling og ressursdrivere i grunnskolen. Vurceringene stk for Deloates regning alene, selv om mange
har bidratt med shneobservasjoner og innsikser.

Uldanrungsetaten har raskt og velvillig skaffet til veie nødvendig informasjon og gjort det mulig å avklare alle
spørsmål som lar seg belyse gjennom tilgjengelig aktivilets- og regnskapsinformasjon. I tillegg har
Utdanningsetaten bidratt td å opprette kontakt med andre etater der dette har vært nødvendig, slik at evalueringen
også har kunnet vurdere alternative krilerier til de som dag benyttes for å fordele midler Lil spesialundervisning
og tilpasset undervisning.

Vi opplever at det er liten usdckerhet om faktiske forhold og tolkning av data —og vi hAper de funn og
anbefahnger som er presentert kan være til nytte i arbeidet med å gjøre Osloskolen enda bedre.

Med vennhg hilsen

n Erik Tveiten

Ansvarlig partner

Deloine AS
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1. Sammendrag
Den I. januar 2003 innførte Oslo kommune en ny modell for fordeling av ressurser mellom grunnskolene. Etter å
ha vært i bruk i to år, ble modellen evaluert og justert. Grunntrekkene har ligget fast siden 2005. I møte 21
november 2012 ba Bystyret om at modellen ble evaluert på nytt.

Evalueringen har værl utført av Deloute på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune. Oppgaven har ikke
vært å bygge en ny ressursfordelingsmodell, men å evaluere utviklingen over bd i den modellen som ligger til
grunn, i henhold til Bystyrets krav om at modellen skal være rettferdig, basert på objektive kriterier, være kjent av
skolene, enkel å operere og etterprøvbar Videre har forutsetningen væri at den samlede ressursrammen ligger fast
—det er /kke Byslyrets budsjettprioriterinaer som skal evalueres. Tildelingen lil særskilt språkopplæring har heller
ikke vært gjenstand for evaluering.

1 1 Overordnede vurderinger

Vår overordnede vurdering er at modellen og dens tildelingsmekanismer i all hovedsak fungerer på en god måte
og bidrar til god ressursutnyttelse Vårt inntrykk er at modellen har bidratt til god økonomistyring i Osloskolen:
budsjettoverholdelsen er tilfredsstillende, og variasjonen mellom skolene ser ut til å være Ilie påvirket av
skolestrnbelse eller skoletype. Dette er isolert sett en indikasjon på at modellen er god.

Er ressursfordelingsmodellen rettferdig? Deloitte har lagt til grunn allmennhetens perspektiv, ikke for eksempel
perspektivet til en skattebetaler, en lærer, eller en skoleleder. I en slik situasjon er modellen rettferdig i den grad
den unngår å gjøre forskjell ut over det som er nødvendig for å kompensere for naturgitte ulemper Oslos
ressursfordelingsmodell ligger tett opp til det idealet. De største avvikene som er avdekket i denne rapporten
relaterer seg tft spesialundervisning, som trolig ikke skiller tilstrekkelig mellom skoler som har stert behov for
ressurser til spesialundervisning, og skoler som har et mindre behov.

Er modellen objektivg Prinsippet om å legge antall elever til grunn for en stor del av finanfteringen bidrar til å
gjøre ressursfordelingsmodellen objekliv holdt opp mot aktuelle alternative tilnærminger til å finansiere
pedagogisk aktivitet. Også bruken av et basisbeløp for å håndtere smådriftsulemper, gir objektivitet sammenlignet
med alternative tilnærminger. Å fordele midler til spesialundervisning og lilpassel opplæring er krevende, uansett
hvilken metode som legges til grunn, De fleste skoleledere som har vært intervjuet oppfatter illnærmingen med
sosiodemografiske kritener som mer objektiv enn alternalivene —som alle innebærer en viss grad av skjønn.

Modellen er gjennomgående kjent og forstått - de som også kjente modellen fra før 2003 tenderer til å mene at
dagens modell er enklere å forstå, enn altemativet. Den er også noenlunde enkel å operasjonalisere. Det fremgår
blant annet av at omfanget av ekstraordinære tildelinger er lite, at arbeidet med ressursfordelingsmodellen
håndteres av en relantrt liten organisasjon, at omfanget av feil er lite, og at den infonnasjonen man trenger for å
gjøre tildelingene er enkel å skaffe til veie. 1 utgangspunktet vd en modell basert på objektive kriterier som er
enkel å operasjonalisere og forstå også være etterprovbar, forutsatt at noen ekstra forutsetninger er til stede: det
bør være transparens og åpenhet om tildeling og grunnlag, man bør i så sior utstrekning som mulig basere seg på
offentlig tilgjengelig statistikk, og modellen bør være noenlunde konsistent over tid.

1.2 Vurdering og anheralinger til modellens ulike elementer

Selv om modellen grunnleggende sett har fungert godt for Osloskolen, har evalueringen også pekt på en del
mullge justeringer som etter vårt skjønn kan forbedre ressursfordelingsmodellen ytterligere,

Små skoler opplever smådriftsulemper knyttei til utgifter til ledelse og administrasjon samt ordinær
undervisning. Det er hensiktsmessig å kompensere for d,sse utgiftene gjennom et basisbeløp per skole.
Metode benyrtet for å sette suarrelsene på basisbeløpene i 2005 gir svært ustabile beløpssorrelser over
tid Justert metode, som blant annet benyner et større dataseti, anslår at basisbeløpene for alle skoletyper
bør være større.

Forskjellen mellom barneskole- og ungdomsskolesatsene bør være mindre enn den er i dag. Mens
ungdomsskolesatsen i dag er 17 prosent høyere enn bameskolesalsen, viser våre beregninger at den kun
bør være 12,7 prosent høyere Med alternative basisbeløp, der ungdomsskolenes basisbeløp øker, bør
elevsatsen for ungdomsskolen kun være 10,3 prosent høyere enn barneskolesatsen

Dersom basisbeløpel heves, tas dette hensyn til i en ny kalkulasjon av elevsalsen —og i den relative
foredlingen mellom ungdomsskoler og barneskoier. Som følge av hever basisbelopssturrelser, vit
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elevsatsens andel av den totale rammen til pedagogisk aktivitet endres fra 67,6 til 65,4 prosent av samlet
tildefing 12012.

Dersom basisbeløpet heves i tråd med anbefalingen over, mener vi at småskolesatsen kan fiernes —det vil
også gi en mer rettferdig og objektiv modell.

Tildelingene til spesialundervisning og iilpasset opplæring baserer seg på sosiodemografiske kriterier
(observerbare forhold ved levekårene i inntaksområdel). Disse tildelingene kompenserer ikke skolenes
totale kostnader til spesialundervisning og assistentbruk Vi har Ukevet ikke foreslått endringer i den
samlede tildelingen —dels fordi kriteriemodellen aldri blir helt treffsikker, dels fordi det er stor variasjon
i skolenes ressursbruk per elev med særskilte behov Det er ikke opplagt hva slags ressursbruk som er et
riktig svar på de ulike utfordringene knyttet til denne elevgruppen.

Uavhengig av størrelsen på den samlede bevilgingen av sosiodemografiske midler, kan det være
hensiktsmessig å finne kriterier og vekter som fordeler ressursene likere ut fra antall vedtakselever og
fakitsk ressursbruk ni assistenter. VJ har foreslått atttldefingen ttl spesialundervisning settes ut ifra
inntektsnivå og uldanningsnivå blant voksne (mellom 30 og 59 år) i skolenes inntaksområder. Vi har
videre foreslått at skolene kompenseres delvis for sin assistentbruk ut fra andel elever på første og andre
trinn, andel hjelpestemader og mntektsnivå.

Analysene gjort på bydelsnivå indikerer at bamevernssaker er en faktor som påvirker behovet for
spesialundervisning, se kapittel 4.5.11. Denne informasjonen var ikke tilgjengelig per tnntaksområde da
denne rapporten ble skrevet, men vi anbefaler at en tilsvarende analyse gjøres på irtn laksomradenivå når
relevant statistikk blir tilgjengelig for hvert inntaksornråde.

Enkelie skoler opplever høy mobilitet av 5-åringer i inntaksområdet i forkant av skolestart. Dette kan
potensielt skape store utfordringer knyttet til uforutsigbarhet i budsjettering og planlegging. Derte gjelder
også for enkelte skoler som har en planleggingsutfordring knyttet til gjennomtrekk i elevmassen fra trinn
til trinn. Det er gjerne de samme skolene som opplever disse to mobilttetsutfordAngene Det er vanskeljg
å skulle kompensere for denne typen utfordringer i en ressursfordelingsmodell. Like fullt kan det
vurderes særskilte kompensasjonsordninger utenfor modellen.

Uavhengig av hvilke endringer man velger å implementere av anbefalingene over, bør endringene
implementeres sammen med en form for overgangsløsning. Selv om endringene kun flytter en mindre del
av skolenes budsjetterte inntekter, er det natutfig å implementere endringen over en perwde på for
eksempel tre år, av respekt for de mange føringene skoletedere må ta hensyntil.

Del er vår vurdering at den type justeringer som er foreslått over vil gjøre en god modell bedre Justeringene vil
gjennomgående gjøre det noe enklere for små skoler, og det vil flytte ressurser ti I skoler i Oslo øst som i dag har
knappere rammer for å håndtere vedokselever enn øvrige skoler.

2
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2. Innledning
Utgangspunktet for evalueringen er vedtak i Oslo bystyre 21. november 2012

«Bystyret ber byrådet om å fremme en sak som utreder kirkninger av fmansieringsmodellen i OsloskoleR Saken
skal inneholde en evaluering av hvordan finansieringsmodellen har slått ut for de ulike skolene, og en
konsekvensanalyse som ser på langsætige effekter av å holde på den nåværende modellen. Saken sendes ut på
høring til alle berørte parter, som skolenes driftsslyrer, FAU og bydelene. Saken fremmes innen utgangen av
2013.»

Bakgrunnen for saken var et innbyggerinitiativ som samlet ca. 350 underskrifter sommeren 2012.

2.1 Om ressurs fordelingsmodellen

Grunnskolene i Oslo kommune tildeles rtudler kategorisert som enlen bygningsrelaterte eller
undervisningsrelaterte. Bygningsrelaterte midler skal dekke huslele, renhold, vaktmester, kommunale avgifter og
energi og er ikke en del av denne evalueringen. Det samme gjelder også skoleskyss, der skolene får dekket sine
faktiske utgifter.

De undersningsrelaferte mligene tildeles med utgangspunkt i ressursfordelingsmodellen. Denne ble innført 1.
januar 2003 og ble sist behandlet i bystyret 7. desember 2005 i byrådssak 278/05 «Pengene folger eleven»
Evaluering av ressursmodellen for grunnskolen.

Ressursfordelingsmodellen består av fem hovedelemenler som skal finansiere aktivitetene i de enkelte skolene:

Basisbelop per skole ble innført fra 2004 som følee av at skoler med Fåelever, etter innføring av den
opprinnelige modellen i 2003, måtte få en særskilt kompensasjon. Byrådssak 343/03 gir følgende
begrunnelse for bastsbeløpet.

«For å imotekomme behovet for ytterhgere midler ut over den tddeling ressursfordelingsmodellen gir til
de små skolene, foreslår byrådet at det innfores et basisbelop til alle skoler uansett slorrelse (...)
Erfaringen så iangt tinsier at alle skoler bor ha et minimum av adminiseranve ressurserfor å
opprettholde virksomheten på et visst nivå.»

For 2013 var bastsbeløpet I 996 000 kr for bameskoler, I 735 000 kr for ungdomsskoler og 2 486 000 kr
for kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Elevsats (grunnbelep per elev) skal sikre at alle skoler får et minsiebelop per elev, uavbengig av
eksempelvis skolens beliggenhet, eller sammensetning av elevmassen ved skolen. Antallet
undervisningstimer varierer mellom skoletrinnene. For å fange opp ulikt ressursbehov vanerer derfor
elevsatsens størrelse avhengig av om eleven går på bame- eller ungdomstrinnet. I 2013 var elevsatsen 43
900 kr for elever på barnetrinnet og 5 I 300 kr Forelever på ungdomstrmnet (17 prosent høyere for elever
på ungdomstrinnet i forhold til elever på barnetrnmet)

Ressurser til elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring fordeles med
utgangspunkt i sosiodennografiske kriterier. Kritenene er basert på befolkningsdata for den enkelte skoles
inntaksområdæ Kriterier og vektingen mellom elisse har siden 2006 vært i henhold til tabell I.

Tabell
kessurser tit ekver med behm for sperialundereknike gtidpasset onp ring tlidele ?ùtiLe ene basert på

kriteriene preseatert i denne tabellen.

Kriterium
Andel elever
Andel innbyggere 047 år med hjelpestønad
Andel elever * (multiplisert med) lavinntektsindeks
Andel elever * utflyttingsmdeks
Andel barn med enslige forsergere * lavinntektsindeks
Andel barn med ensliee forsørgere * ufflyttingsindeks 


4. Ressurser til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever fordeles m fra amall vedtak om
særskilt språkopplæring (opplæring i henhold til Opplæringslovens paragral 2.8) basert på
innrapportering fra skolene. Tildelmgen Inngår ikke i denne evalueringen.

Vekt
10 %
15 %
20 %
20 %
20 %
15 %
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5. Ressurser til små skoler med elevtall under 260 elever ved telling 1. oktober gis en ekstra elevsats
(innføri fra skoleåret 2008/2009)_ Formålet er å dekke opp for utgifter som følge av ulemper ved å være
en I iten skole. I tildeltngen for 2013 var denne satsen I 770 kr per elev. Maridalen og Sørkedalen skoIe
Or begge en ekstra tildeling, slik at deres totale småskoletildeling var 500 000 kr i 2013 for hver av de to
skolene.

Figur 1 Illustrasjon pà fordeling av midler til skolene. Prusentsatsene gjelder for tildelingeri for 2013

Underyisningsrelaterte midler

Bygningsrelaterte midler

Foruten elementene ovenfor, går særskilte tildelinger liL

Tidlig innsats i norsUsamisk og matematikk på 1. bl 4. årstfinn

Rekrutteringspakke for lærere for skoler med særskilte utfordringer

Intensjonsavtaler mellom Staten og Oslo kommune vedrørende Groruddalen og Handlingsprogram Oslo
sør

Kompensasjon for skjevfordeling lokalt oppaor fra 2012

Spesialundervisning for elever med diagnosene autisme, multifunksjonshemming og psykisk
utviklingshemming (særskilt elevpris)

Speæa1undervisrung i egne spesialgrupper. Eindsjettet tildeles særskilt til skoler som har slike grupper

Valgfag på ungdomstrinnet (innført for 8. trinn fra høsten 2013)

Mottaks- og alfabetiseringsgrupper

Oslo sjøskole, Skolehagen, Norduk skoleidren, Markaskolen, talentsatsing i musdck og ballett samt et
engelskspråklig Illbud og hovedverneombud

Frukt og grønt til kombinerte skoler og ungdomsskoler

Leirskole på bametrinnet

Opplæring på VG Imivå for 10. kl singer

Kurs i utdanningsvalg

Kunnskapspakken

Lærerlatet

Teach First

De fire første punktene på listen over særskilte tildelinger er del av denne evalueringen

21.1 Om gangen i tildelingene

Skolene tildeles midler per kalenderår. Tildelingen av undervisningsrelatene midler er basert på elevgrunnlaget
per 1. oktober foregående år Den 1. oktober Inneværende år foretas en høstjustering —en skole som da har fiere
elever enn det som fremgikk av tellingen året før f8r deætter en tildeling tilsvarende 5/12 av beløpet for
elevsaisene.

Basisbeløp

Sosiodemografiske kriterier

Språklige minoriteter

SpesialgTupper

Annet

Elevsa
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Ressurstildelingen tar utgangspunkt i en samlet utgiftsramme til undervisning. Tabell 2 søker å illustrere gangen i
tildelingen, I den grad bystyret legger ttl erunn effektiviseringskrav, blir disse lagt inn som et justert utgangspunkt
innledningsvis. Ressurser til småskolesats, særskilt språkopplærmg og spesialgrupper trekkes ut av rammen,
korrigeres for lønns- og prisvekst, og fordeles. Deretter bestemmes en ramme til fordeling etter sosiodemografiske
kriterier til elever med behov for spesialundervisning. Rammen justeres ut fra lønns- og prisvekst og samlet
elevtallsvekst. Det neste som bestemmes er størrelsen på basisbeløpet, også dette ved å lønns- og prisjustere. Det
resterende av rammen fordeles på skolene som elevsats (grunnbelep per elev).

aementene r ressursfordefingsmodellen som ikke er øremerket tildeles som en samlet ramme, hvilket betyr at
skolen står fritt til å benytte rammen Iii de aktiveeter og ressurser som den mener er hensiktsmessig.

Tabell 2






3. Tildeles som




Effektivisering Lønns-/prisvekst Elevtallsjustering restlildeling

Småskolesals' X X




Særskill språkopplæring X X X




Spesialgrupper X X




Sosiodemografisk tildeling X X X




Basjsbeløp X X




Elevsats





X

2 Ramme for evalu eringen

Lltdanningsetaten besluttet å la en ekstern aktør utføre evaluermgen av ressursfordelingsmodellen. Rammene for
arbeelet ble dels lagt t tilbudsforespørselen og dels i påfølgende diskusjoner Deloete har utført arbeidet
selvstendig. Utdanningsetaten har blitt konsultert om evalueringsdesign og foreløpige funn, men har ikke hatt
noen instruksjonsren, eller lagt urimelige førineer for arbeidet.

Oppgaven har ikke vært å bygge en ny ressursfordelingsmodell, men å evaluere utviklingen over tid i den
modellen som ligger til grunn, i henhold til Bystyrets krav lil ressursfordelingsmodellen og politiske vedtak.
Uansett hvilket ståsted man tar er det viktigste at ressursfordelingsmodellen samlet fungerer etter hensikten.
Deloitte har derfor simulert endringer av modellen som helhet—uten at det rører ved forutsetningen om at
oppgaven ikke er å bygge en ny modell.

Avsnittene nedenfor refererer de avgrensningene som ble gjort inteedningsvis i prosessen.

2.2.1 Den samlede ressursrammen ligger fast

Bystyrels vedtak om å evaluere refererer til «finansieringsmodellen i Osloskolen» I kommunens administrativ
vokabular er enfinansieringsmodell den mekanismen som brukes for å fordele midler til en bydel eller til en
sektor. Den mekatusmen som benyttes for å fordele midler videre til underliggende enheter, for eksempel skolene,
blø kalt ressursfordelingsmodell I møte 23. september 2013 presiserte Utdanningsetaten at utredningens tema er
ressursfordelingsmodellen i Osloskolen. Temaet er med andre ord ikke om bevilgningene til grunnskoleformål
burde vært større eller mindre, men derimot hvordan begrensede ressurser fordeles mellom grunnskolene. Det er
ikke bystyrets budsjettpnorheringer som skal evalueres.

2.2.2 Endringer i modellen etter 2005 har vært hovedfokus

I møte mellom Deloine og Utdanrungsetaten 23. september ble det presisert, på samme måte som i invitasjonen til
munge leverandører mottan 27. august, at evalueringen skal ha som hovedformål å se på justeringer av modellen
etter 2005 —altså i etterkant av den evalueringen Bystyret allerede har Fått forelagt (Byrådssak 278105) Disse
endringene ble oppgitt å være begrenset til:

Den relative ressursbruken på ungdomstrinnet i forhold til bamenennet, hensyntalt ved ulik
starrelse på elevsatsen modellen, i og med ulike vedtak om endrineer i timetall.

b De sosiodemograftske kriteriene som i modellen skal fange opp behov for spesialundervisning
og tilpasset opplæring (disse ble justert noe i forbindelse med 2005-revisjonen) —kriterier som
skal inngå og hvordan skal de vektes.

Småskolessisen har de sjsie årene blirt justen særskil
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e. Endringer i modellen for å fange opp utfordringer for små skoler (under 260 elever), hensyntatt
ved en særslalt elevsats for disse skolene og en ekstratildeling til Maridalen skole og Sørkedalen
skole.

d. Ekstraordinære bevilgninger som er holdt utenfor ressursfordelingsmodellen, men som kunne
vurderes inkludert (rekruderingspakke, ekstraordinære midler ifm. lønnsoppgjør 2012, stailige
tildelinger til tidlig mnsats i norsk, samisk og matematikk og Handlingsprogram Oslo sør og
Groruddalen).

Innbyggermdiativet har ttllegg leftet enkelte probIew,sUUingr knyttet til ressursfordelingsmodellen som skal
dekkes av evalueringen.

Omfanget av mobilitet i eleunassen i løpet av skoleård, herunder omfanget av tlyning og effekt av fritt
skolevalg

Eventuelle nye sosiodemografiske kriterier som bedre korrelerer med behovet for spestalundervisning og
tilpasset opplæring, herunder omfanget av barnevemssaker

	

2.2.3 Tildeling av ressurser til elever med minoritetsspråklig bakgruna har ikke vært gjenstand for
evaluenng

Utdanningsetaten har i samråd med Byrådsavdelingen konkludert med at dette forholdet ikke skal være del av
evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen.

	

2.2.4 Vesentlighet

Av hensyn til ressursbruken i utredningen er det ikke hensiktsmessig å dretfte forhold ved modellen som ikke med
noen rimeligher kan sies ha vesendig effekt for ressursfordeling td skolene.

	

2.2.5 Informasjonsinnhenting

Evalueringen har væri basert på tilgjengefig dara og statistikk fra Utdanntngsetaten og andre offentlige kilder. I
tidegg har det vært gjennomført et begrenset antall kvalitative intervjuer med skoleledere. Det ble avtalt en
illmerming der Deloitte beskrev den variasjonsbredden som skulle kartlegges Deretter formidlet Utdanningsetaten
kontakt td skoler som representerte spennet i Osloskolen.

2.3 Evalneringskriterier
sitt formål refererer Utdanningsetaten nI de krav som Bystyret i sin tid la til grunn for modellen.

Modellen må oppfattes som rettferdig

Midlene skal fordeles mellom grunnskolene ener objektive kriterier

Kriteriene i modellen må være kjent av skolene

Modellen må være enkel å operere

Modellen skal kunne etterprøves

Deloitte forutserter at disse kravene også skal gjelde som evalueNngskriterier for vurderingen av de endringene
sorn er wort for modellen og for hvordan ressursfordelingsmodellen som helhet nå fungerer. Vi har I delkapitlene
2 3.1 til 2 3 5 beskrevet hvordan vi forstår kriteriene.

	

2.3.1 Kravet til at ressursfordelingsmodellen skal være rettferdig

I vurderingen av om ressursfordefingen er rettferdtg, er det naturhg ta allmennhetens perspektiv, ikke for
eksempel perspekrivet til en skanebetaler, en lærer, eller en skoleleder. Dette kan gjøres ved å stille seg utenfor
problernstillingen og gtøre seg opp en mening om hvordan begrensede ressurser skulle fordeles, dersom man ikke
hadde noen måte å kjenne sin egen postsjon, eller identItet.2 Renferdigher i et slikt perspektiv består i å unngå å
gjøre forskjell ut over det som er nødvendig for å kompensere for naturgine ulemper.

2 Tilnanningen er vantig i politisk filosofi, jamfør John Rawls fremstilling i A Theory of Justice , 1971,særkg «veil of
ignoranee» teslen,
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2.3.2 Kravet til bruk av objektive kriterier

Dersom modellen skal være objektiv, bør kritenene som inngår i modellen i så stor uistrekning som mulig være
målbare (observerbare) og helst uomstridte Et absolutt antall elever er slik sett mer objektivt enn en
skjdnnsmessig vurdering av om skolen er «stor» eller «Inen». En viktig side ved kravet om objektive kriterier er at
det som legges til grunn ikke er manipulerbart og ikke gir perverteringseffekten

2.3.3 Kravet om at modellen må være kjent av skolene

dette Egger det flere evalueringskriterier

En enkel ressursfordefingsmodell er bedre enn en komplisert (fi kritener)

En enkel operasjonalisering av et kriterium er bedre enn en sammensatt operasjonalisering

El enkelt forståelie kriterium (stykkpris) er bedre enn en statistisk beregning

2.3.4 Kravet om at modellen må være enkel å operere

I detle ligger for eksempel at:

Omfanger av nuerkompensasjon må være håndlerbant

Det må finnes tilgjengelige data for å kunne gjennomføre fordelingen

Modellen bør omfatte en stor del av fordelingen til skolene

2.3.5 Kravet m at modellen skal kunne etterprøves

1utgangspunktet vil en modell basert på objektive kriterier som er enkel å operasjonalisere og forstå, også være
etterprøvbar, med noen tilleggsformsetninger

Transparens og åpenhet om tildeling og grunnlag

Bruk av otTentlig tilgjengelig statistikk i så stor utstrekning som mulig

Noenlunde konsistens over tid (selv om inntaksområder, elevtall og krav kan endre seg)

2.4 Konkrete prohlemstillinger

Konkrete problemstfihnger som evalueringen spesifikt skal svare ut, er.

Vurdere om basisbeløpene avspeder ulikheter i utgiftsb ildet til de ulike skoleslagene.

Vurdere om forholdet mellom elevsalsen på barnetrinnet og ungdomstrinnet er i tråd med måt og krav tii
ressursfordelingsmodellen

Vurdere om særskilt sats for små skoler er i tråd med mål og krav til ressursfordelingsmodellen, og

utrede konsekvensene av å endre de særskilte saisene for små skoler / utvide eller redusere begrepet esmå
skolen>.

Vurdere særskilt sats for Maridalen og Sørkedalen skoler.

Vurdere om de sosiodemografiske kritenene, og vektingen mellom dem, er den mest optimale i forhold
til behovet for spesialundervisning og Ulpasset opplæring

Evaluere hvordan særskilte tildelinger utenom modellen slås ut i forhold ti I målsetting med tildelingene,
og mål og krav til ressursfordelingsmodellen. Det skal også vurderes om tildelingen kan innpasses i
ressursfordelingsrnodellen og/eller om det finnes offentlig statistikk som kan brukes som
oldelingskraerium for tiliakene

a. Rekrutteringspakke for lærere for skoler med særskilte utfordringer.

b Skjevfordeling av midler til skoler med særskilte utfordringer i lokalt lønnsoppgjør 2012.

e. Statlige midler; Tidlig innsats I -4. trinn i norsk/samisk og matematikk.

d. Groruddalen og Handlingsprogram Oslo sør (intensjonsavtaler mellom Staten og Oslo
kommune).

Evaluere om mobilneten i elevmassen får store konsekvenser for enkeltskoler, slik at dette må tas hensyn
en ressursfordelingsmodell.
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2.5 Disponering av rapporten
Rapportens neste kapittel beskriver metode og fremgangsmåte benyttet i evalueringsarbeidet (kapittel 3), etterfulgt
av kapittel 4 som drøfter de ulike problemstilångene. Det siste kapittelet, kapittel 5, presenterer vår helhetlige
vurdering og anbefalmger I vedlegget hgger statistisk infonnasjon per skole samt forklanng på de statistiske
analysene som er utført og analysebegrepene som er benyttet. VeMegget omfatter også noen tilleggsflgurer knyttet
til spesialundervisning/sosiodemografisk tildeling.

I rapporten er observasjoner og vurderinger skrevet inn i samme disposisjon. Konklusjonene er allsa ikke samlet
egne kapttler, men føyet forlengelse av den ordinære gjennomgangen av stoffel. For å skille ut og vektlegge
vurderingene, er disse markert med kursiv
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3. Metode

3.1 Evalueringsmotodikk

Denne rapporten stiller to typer spørsmål Det første og viktigste er om dagens modell fungerer etter hensikten.
Utgangspunktet for evalueringen er kriteriene presentert i kapittel 2.3. Basert på disse avleder vi betingelser som
må være til stede for å kunne si at disse er oppfylt, vi finner ut om betingelsene er tif stede, og gir en vurdering av
om det kan sies å være et avvik.

Det andre spørsmålet rapporten stiller er om det finnes alternativer som vil gjøre modellen bedre For at
evalueringen skal bidra til videreutvikling av modellen, ikke bare være en påminnelse om idealer som det er
vanskelig å følge, har vi holdt elementer i dagens ressursfordelingsmodell opp mot alternative fremgangsmåter.
Denne delen av evalueringen har vært hypotesebasert. I det ligger det at vi har tatt ulike forbedringsforslag og
fremstili disse som en påstand, vi har avledet hvilke betingelser som må sies å være til stede for at påstanden skal
være sann, og så testet ut disse Hvis det for eksempel skal være slik at skolene bør få kompensasion for elever
som flytter til eller fra, så bør fiyttingen være kostnadsdrivende, flyrtingen bør være ujevni fordelt mellom skoler,
tlyningen bør ikke være selvforskyldt fra skolens side, og flyttingen bør ikke allerede være kompensen gjennom
en annen mekanisrne. Figur 2 under illustrerer tilnærmingen.

Ftgur 2 Krav til kraerier i ressuesfordelingsmuddleu

Hypotese Belingelser som må være

oppfylt

X bør lortgasom et kntenum
for aldelna av midar

ressursfordeknasmodaten

neks. eksisterende kreerier
bamexemssakee mobi«er
erevre assee etc.

Kreenum X er, .

Utgiftsdnvende

Vanerer mellern skolene

Malbart

Permanant

Il *ke eseMersky!dtee~esikrt 


beses kke av annet kntenurn

VesentIrg

3 2 Arbeidsprosess

Rammen for evalueringen er mandatfestet (som beskrevet i kapittel 2.2). Innenfor denne rammen har Deloitte løst
oppgaven selvstendig. Funn og observasjoner har vært forelagi en styringsgruppe til informasjon og konsultasjon,
men vurderingene står for Deloittes regning alene. I perioden 23. september 2013 til januar 2014 har Deloitte hatt
løpende kontakt med Utdanningsetaten for å innhente informasjon Styringsgruppen har hatt tlre møter i perioden.

3.3 Intervjoer og kvaniativ informasjoo

Det har blitt gjennomført 15 intervjuer i forbindelse med evalueringen. Intervjuobjektene omfatter to
områdedirektører og 13 skoleledere. Både områdedirektørene og skolelederne som ble intervjum ble valgt ut av
styringsgruppen til evalueringsprosjektet, med mål om at variasjonsbredden i Oslos skoler (geografi, trinn,
størrelse, sosiodemografiske forhold, etc.), skulle være representert. Hensikten med imervjuene var kvurdere
hvorvidt ressursfordelingsmodellen er tilstrekkelig enkel å forstå, samt å skaffe kvalitativ bakgrunnsinformasjon
om forhold som er kostnadsdnvende for grunnskoler i Oslo kommune I

' Tre av skoldederne eved eentrurneekoler) ble interiduel i enarkant av da andre. Hensikten med disseinlervjuene var å bedre
forstå utfordringene knyttet til tilpassetopplæring og spesialundervisningved sentromoskolene,

9



Deloitte —Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

3.4 Regnskap og styringsinformaston
Kostnadsberegnmger er gjort med utgangspunkt kun i undervisningsrelatert regnskap (funksjon 202) for hver
enkelt skole for regnskapsårene 2004 til 2012. Bygningsrelaterte midler er ikke inkludert. Prosjektet har
gjennomgått regnskapene i sin helhet For noen formål har kostnadsartene blitt fordell til ledelse og
admmistrasjon, og lit undervisning. De fleste kostnader kan enkell fordeles, for eksempel lønn til administrativt
personale, og lønn til undervisningspersonale. Noen kostnadsarter, som for eksempel arbeidsgiveravgtft, må
fordeles ut fra en fordeltngsnøkkel. Slike kostnader har blitt fordelt etter samme forholdstall som lønnskostnadene.
Denne inndelingen har blitt benyttet, for eksempel for å gjøre analyser av stordrifisfordeler knyttet ti I ledelse og
administrasjon, og undervisning.

Evalueringen har benyttet seg av samme type informaajon som Osloskolen melder inn til Grunnskolens
informasjonssystem (GSI). Informasjonen omhandler ressursbruk (assistent- og lærerumer), eleydata (antall og
timer) samt detaljer om spesialundervisnmg (antall elever med vedtak om spesialundervisning og
gruppesammensetning i spesialundervisningen) for hver skole og hvert skoleår. I tillegg har vi føyet td
informasjon om hver enkelt skole, som for eksempel geografi, type skole og om skolen har spesialgruppe_

Datagrumnaget lor evalueringen består av komplert informasjon om 122 skoler, sammensatt av 76 banteskoler, 25
ungdomsskoler og 21 kombinerte skoler for skoleårene 2006-07 til 2012-134.

3.5 Statistisk metode
Evaluerineen av sosiodemografisk baserer seg i stor grad på statistisk analyse. Datagrannlaget for disse
analysene består av informasjon om tidligere sosiodemografisk uldeling for hver skole i årene 2007 til 2013 I
tillegg er sosiodemogratIske data for hvert inntaksornråde innhentel fra Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)
Vt har henlet inn data om befolkningens mntekt, utdanrung, sivilstatus, flytting, innvandring, med mer. I tillegg
har vi hentel inn informasjon om arbeidsstatus og barnevern for hver bydel direkte fra Statistisk sentralbyrås
offentlig tilgjengelige kilder.

Kvantifiseringen av sammenhengen mellom sostodemogratisk informasjon og tildelingen, er blitt gjort gjennom
regresjonsanalyser.5 I hovedsak er vanlig mtnste kvadraters metode (OLS) blitt benyttet, men prosjektet har i
tillegg benyttet seg av mer avanserte metoder for å bekrefte funnene, og for å belyse andre aspekter enn dtrekte
sammenhenger For eksempel er «fixed effeets»-regresjoner bliti benyttet for å si noe om hvorvidt en skoles bruk
av spesialundervisning og tilpassel opplæring, kan forklares ut ifra forhold ved skolene, som for eksempel kultur
eller vaner

En utfordring med de statistiske analysene er at skolenes utgifter og ressursbruk i stor utstrekning er betinget av
skolenes budsjetterte inntekter —som igjen er betinget v ressursfordelingsmodellen som skal evalueres. Del vil
likevel kunne være mulig å finne forskjeller mellom skoiene med hensyn til hvordan de har disponert sine
ressurser —for eksempel står skolene fritt til å bruke mindre/mer ressurser tit spesialundervisning og ttlpasset
opplæring, enn de ressursene de er uldelt gjennom de sosiodemografiske midlene.

4 Antall skoler innenfor hver skoletype varierer noe fra år til M da det med jevne mellom bhr opprettel nye skoler, skoter blir

avviklet, eller skoler endrer skoletype.

Skoler med byomfattende spesialgrupper inngår ikke i datagrunnlagel ved regresjoner for å teste ulike sosiodemografiske
kritener. Dette fordi vi ikke har hatt tilgjengels data på hvor mange elever med vedtak om spesialundervisning som går ved

skolen eg som fr,kehorer spesgruppen.
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Figur 3 Merode for systemorfik lering eller ojflimal modell

For å finne den modellen som best beskriver behovet for spestalundervisning og filpasset opplæring, begynte vi
med en modell som bestod av alle filgjengelige variabler som kunne påvirke behovet på en skole. Vi vurderte
deretter forklaringskraften til modellen, samt signifficans og påvirkning til hver variabel i ligningen Deretter så vi
etter problemer som kan oppstå på grunn av korrefasjon mellom forklaringsvariabler På bakgrunn av dette
elirninerte vi en variabel, for deretter å starte prosessen på nytt Prosessen ble repetert helt til vi stod igjen med en
modell, som kun hadde signifikante variabler som beskriver variasjonen i den avhengige variabelen godt.

For mer informasjon om de statistiske analysene, se vedlegg, kapittel 6 2.

Sjekk kon-elasjonsmatrise og
andre statimiske tester

Fjern variabelen med minst
påvirkning eller som skaper
"problemer for andre variabler

Gjennomfør kjøring av ny
regresjonsligning

Vurd.er endring i hvor mye av
variasjonen som blir forklart

Inspiser signilikansnivå ug
substansiell påvirkning for hver
sriabel

Test
validnet
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4. Vurdering
Dette kapittelet hegynner med en vurdering av hvordan modellen har utviklet seg-over tid, deretter går vi gjennom

hvert enkett ekment modelien og diskaterer deres virkemåte.

4.1 Bakgrunn og uwiki ing ovei. tid

Elementene i ressursfordelingsmodellen har ulik fordelingsprofil mellom skolene. 1 figurene nedenfor (figur 4

viser barneskoler og figur 5 ungdomsskoler) har vi illustrert effekten i en figur som viser tddeLing per elev, der

skolene er sortert ut fra elevtall — den største skolen er lagt til høyre, den minste til venstre. Skolene med størst

tildeling per elev er i noen tilfeller små (Eeks. Maridalen), de kan ha el stort innslag av språklige minonteter, og

høy uttelling gjennom sosiodemografiske kriterier (reks Tøyen og Lakkegata), eller store byomfanende

spesialgrupper (f.eks Nordtvet).

Figur 4 'Ygdeling per elev lor barneskbler, sorterk etter elevtall, 201t
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6 Kun midler fordelt gjennom ressursfordelingsmodellen, ikke for eksempel irmtekter som følge av skolens leieinntekter. Andre
Indelinger Mkluderer midler Lii handfingsprogram Groruddalen/Oslo-Sør, rekruseringspakker, skjevfordeling onnsoppgjor
2012 og andre øremerkede
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Elevsatsen, som er det største elementet i ressursfordelingsmodellen, gjør ingen forskjell på store og små
skoler

Basisbeløpet og småskolesatsen har motsatt effekt —de gir et betydelig innslag per elev for de minste
skolene, og relatit4 mindre for store skoler.

Midlene til tidlig innsats fordeles likt per elev mellom første og herde årstrinn. Fordi andelen elever i
småskolen er ganske lik på alle Oslos barneskoler, blir effekten omirent den samme fra barneskole til
barneskole.

Den sosiodemografiske tildelingen når alle barneskolene, men tildelingen per elev kan variere en del.
Skolene med størst uttelling i 2013 fikk om lag fire ganger så mye per elev (ca 10 000 kroner) som
skolene med lavest uttelling (ca 2 000 kr).

Språktildelingen skjer ut fra vedtak Med noen svært få unntak, finnes det minoritetsspråklige elever på
alle osloskolene, men andelen varierer i stor grad. Der innslaget er lite, utgjør det 1000 kraner per elev
ved skolen i snitt, der innslaget er stort gir ressursfordelingsmodellen 20 000 kroner eller mer per elev.

Tildelingen til de byomfattende spesialgruppene (for eksempel elever med spesielle
funksjonshemminger) og de ekstraordinære tildelingene kan utgjøre en forskjell, men flertallet av
grunnskolene —de som ikke har spesialgrupper —blir ikke berøri

En ressursfordelingsmodell med denne kombinasjonen av elementer åpner for å ta rettferdighetshensyn innenfor
en objektiv og forutsigbar ramme.

Grunnskolene mottar en samlet bevilgning til bygningsformM og til pedagogiske formål. I den grad det er mulig,
står skolenes driftsstyrer fritt td å omprioritere innenfor rammen. Det er slik sett ingen begrensninger mot å bruke
større eller nundre ressurser på språkopplæring enn det tddelingen gjennom ressursfordelingsmodellen
Likevel er det naturlig å evaluere modellen ut ifra formålet med hver enkelt komponent.

Deloitte har mottatt regnskapsinformasjon for årene 2004-2012, budsjettmodell for skoleårene 2003/04 til 2012/13
og akfivitetsinformasjon for 2006/02 2012/2013. Fra skoleåret 2006/07 til 2012/13 vokste elevtallet med II
prosent og tildelingene med 50 prosent. Veksten i tildelingene utover II prosent skyldes i stor grad økte
pensjonsutgifter og økt lønnsnivå. Som vi seri figur 6, er elevsalsen et like sterkt innslag
ressursfordelingsmodellen i 2012/13 som t 2006107.

7 Kun midler fordelt gjennom ressursfordelingsmodellen, ikke for eksempel inntekter som følge nv skolens leieinntekteT Andre
fildefinger Miduderer midler til handlingsprogramGroruddalen/Oslo-Sor, rekruner:ngspakker,skjevfordeling lonnsoppgjør

2012, valgfag, frukt og grønt, og andre øremerkede dIdelinger.
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Figur 5 Tildeling per eles for ungdomsskoler, sorieri etter elev tall, 2013'
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Andre tirdelinger;å'dTFdig innsals • Sosioderrografiske Elevsals
Spesnigrupper • Språsligerninoriteter 91.1Basisbeløn

Skolenes tildekng varterer fra år tit år, og bver enkell skoles fildeling er sensitiv for endringen i den totale rammen
som tildeles. For eksempel opplevde unormalt mange skoler en negativ endring i tildeling fra 2011 til 2012, da
økningen i totalrammen var vesentlig mindre enn normalen. Positive endringer i tildelmg kan ikke anses å være
problematisk og figur 7 viser at de aller tleste skolene (ca. 90 prosent) har en positiv endring i tildeling fra år til år.
Eventuelle utfordringer som skapes vil være større ujitrzasette, negative endringer i tildelingen. Denne typen
variasjon i ffidelingen skyldes som regel endringer av strukturell karakter, og kan for eksempel skyldes overføring
av elever fra en skole ttl en annen eller endringer i innlaksområdene (jf. Bjølsen og Sinsen) og er dermed ofte ikke
uforutsette.

Figur 7 nedenfor viser endringen fra år til år i tildelingen fra bastsbeløp, elevsats, språkmidler og
sostodernograftsk tildeling. I figuren er midler til spesialgrupper, tffilig innsats, valgfag og diverse andre
øremerkede midler (jernet. V ser at:

Ca. 75 av over 700 observasjoner (ca 10 prosent) er negative. Det vil si at det 75 ganger har hendt at en
skole har opplevd nedgang i ffidelingen fra et år til det neste, i løpet av perioden 2007 til 2013.

Ca. 25 av over 700 (ca. 3 prOsent) har opplevd en nedgang som er slørre enn fem prosent.

Når vi holder endringen fra 2011 til 2012 utenfor, har ca. 10 av 600 (ea.1,5 prosent) opplevd en nedgang
som er srørre enn fem prosent.

En større versjon av figur 7 finnes i vedlegget (leur 64).

Deloitte —Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen lanuar 2014

20122007 2008 2009 2010 2011

Figur 6 Årlig tildcling gjennom ressursfordefingsmodellen, skoleårene 2006/07 til 2012/136
mill. kr

4 000 1

2013

s Andre tildelinger inkluderer valgfag, frukt og grørn, andre eremerkedetildelinger gjennom modellen (ikke
GroreddalssatsningendlandlingsprogramOslo Sør).
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Figur 7 Endrina i tildeling" i forbold til tildeling året rer, 200.7-2013 (stersc variasjon fm år Iii år for sholene (il

venstre)

4.2 Basisbeløp

Basisbeløpet ble innført i 2004 for å «imøtekomme behovet for yrterligere midier ut over den tildeling

ressursfordelingsmodellen gir de små skolene».[° Basisbeløpet skal kompensero for de smådriftsulemper som små

skoler ikke selv kan påvirke. Størrelsen på basisbeløpet ble sist fastlagt på bakgrunn av en evaluering utført av

Ffirst og Høverstad i 2005.11 Beløpene har senere blat justert ut ifra lønns- og prisvekst. For 2013 var basisbeløpet

1 996 000 kr for barneskoler, I 735 000 kr for ungdomsskoler og 2 486 000 kr for kombinerte barne- og

ungdomsskoler.

Vi vil i dette kapittelet tesie og vurdere metoden som ble brukt for å sette basisbeløpsstørrelsene i 2005. 1 kapittel

42.2 vil vi foreslå en alternativ metode for å beregne basisbeløpet.

4.2.1 Test av metode fra evaluering i 2005

Metoden som ble benyttet i 2005 baserte seg på å beregne smådriftsulemper per skoletype knyttet til utgifter iil
ledelse og administrasjon og ordinar undervisning.

Tabell 3 nedenfor viser variasjonen i skolestørrelse for de ulike skoletypene i 2012 Selv om Oslos grunnskoler

ener norsk målestokk er store, er det boydelig variasjon.

9 Kun basisbeløp,elevsats,språk- og sosiodemograftske lildelinger er tatt med når variasjonen i tildeling fra år til år vurderes.

Byrådssak 343/03. 1 saken ble det videre presiserlat Ærfaringen så langt blsier at alle skoler bør ha et minimum av

administrative ressurser for å opprenholde virksomhelen på et visst nivå».

II Earstog Høverstad(2005): «Eyaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen». Basisbelopene ble den gang justert

betraluelig ned, særlig for de kombmerte- og ungdomsskolene (fra 1,9 mill, kr til 1,6 mill, kr for bameskolene, fra 2,6 mill. kr
til 1,4 mill, kr fur ungdomsskolene og fra 3,3 mill, kr til 1.9 mill_ kr for de kombinerte skolene). Belopene ble i enerkant av

evalueringen justert i tråd med dens anbefalinger.

30%

>ra eixs
- som

Å • :1;1.21%;10 % - * *

" - "77"itr 5,:stt
å

%
t - • Vlei ••

et

-

al 6i-r
g g .4.9 lage '1"

- • •

•

•

20

20%
xx

•

Å x x

x - å x •-
--- 1C 'I.4 fl

)<-4_

•

•

29r7773

Pa

 

.

X Endring 2007 - 2008 • Endring 2009 - 2010 » Endring 2011 - 2012

Endring 2008 - 2009 • Endring 2010 - 2011 • Endring 2012 - 2013

fl

15



Delcutte —Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

Tabell 3

Gjennomsnifilig størrelse og sariasjoner mellom skoleslag, 2012




Barneskoler Kombinerte skoler Ungdomsskoler

Gjennomsnittlig antall elever 410 596 391
Min —moks 45 - 729 452 - 746 150-247

Standardavvik 139,4 81,1 128,8

Antall skoler 76 21 25

Tabellen viser at barneskolene og ungdomsskolene i sætt er forholdsvis jevnstore —med henholdsvis 410 og 391
elever 1gjennomsnitt. DekomMnerte skolene, som har både barne- og ungdomstrinn, er som oftest en del større
enn rene barne- og ungdomsskoler, og hadde i 2013 gjennomsnittlig 596 elever. Vi ser også al variasjonen mellom
skolene er størst blant barneskolene. Blant barneskolene finner vi to, i Oslo-sammenheng, svtert små skoler.
Maridalen og Sorkedalen med henholdsvis 45 og 63 elever 2012. Oslos tredje minste barneskole i 2012, Jeriko,
hadde 193 elever samme år De kombinerte skolene er forholdsvis jevnstore. Selv den minste kombinerte skolen
hadde i 2012 flere elever enn en glennomsnittlig bameskole eller ungdomsskole.

Smådrifisulemper knyttet til ledelse og adtninistrasjon
Alle skoler har noen kostnader som er tilnærmel faste, for eksempel utgifter til konlor- og ledelsesfunksjoner.
Siden Msse kostnadene ikke nødvendigvis varierer i takt med antall elever på skolen, kan det være hensiktsmesstg
at de dekkes gjennom et basisbeløp. Ut ifra Deloittes beregninger, hadde de 122 grunnskolene som inngår i
evalueringen samlede utgifter til ledelse og administrasjon på 615 mill kr i 2012.[1 Tabell 4 viser disse utgiftene
fordelt på barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte skoler —og holder disse opp mot den samlede ttldeling som
skolene fikk gjennom basisbeløpet.

Tabell 4

SkokCteilIledelsi asadministrnion forliold il tii&i basisbeksp (kM, 21n2




Utgifter ledelse og
administrasjon




Tildelt basisbeløp




Basisbeløp som andel av
adm. kostnad




Barneskoler 350 499 481 143 032 000 40,8 %
Komftnerte skoler 139 225 462 49 224 000 35,4 %
Ungdomsskoler 125 287 367 40 900 000 32,6 %

Sum 615 012 311 233 156 000 37,9 %

Tabellen viser at basisbeløpet i snitt dekket 37,9 proseat av skolenes utgifter til ledelse og administrasjon. Ved
første øyekast kommer barneskolene best ut (de får en lildeling som tilsvarer 40,8 prosent av Ptgiftene til ledelse
og administrasjon), mens ungdomsskolene t snitt fikk dekket 32,6 prosent av sine ulgifter til ledelse og
administrasjon gjennom basisbeløpet. Al det ikke er full kosmadsdekning er av underordnet betydning, det
interessante er om basisbeløpet står i forhold til små skolers antatte smådriftsulempe

1figur 8 og flgur 9 nedenfor viser vi sammenhengen mellom skolenes slorrelse, og skolenes utgifter til ledelse og
administrasjon, for de ulike skoletypene. Den øverste fieuren viser skolenes totale utgtfter til ledelse og

administrasjon, mens den nederste figuren viset utgifter til ledelse og administrasjon per elev.

lindervisningsutgifter bestar i all hovedsak av lønn til undervisningspersonell. I tillegg til dette er usifier som kan sies å
være døekte knyttet ti'mdervisningen, som keks. bøker og 17 utstyr som kjøpes til bruk av elever. Utgifter til ledelse og
administrasjon inkluderer lonn til admmistrativt personell som feks. reklor, inspektører, drifisansvarlige samt øvrige
kommunale stillinger. I tillegg inkluderer det kjøp av driftsmatenaler knytter til administrasjonen samt kostnaden ved
driftsavtaler. Utover dette er del en del kosinader som fordeIes mellom de to kategoriene. Dente inkluderer f eks. pensjon,
arbeidsgiveravgift, fenepenger, reisegodtgjørelse og hjemme-PC som ikke kan stes å knyttes direkte til noen av kategoriene.
Disse fordeles i henhold til de totate lemnsutgiflene i hver kategori.
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Figur 8 Skolenes utgifter til ledelse ug administrasion (tusen kr) i forludd til skolestorrelse (antall eleser), 2012
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Figur 8 viser oss at store skoler har større utgifter til ledelse og administrasjon totalt sett, enn det små skoler har.

Størrelsen på utgiften varierer altså med elevtall. Fordi ulgifter lit ledelse og administrasjon korrelerer med

skolestorrelse, bor også deler av skolenes utgifter til ledelse og administrasjon fordeles gjennom en sats per elev.

Full kostnadsdekning av utgifter til ledelse og administrasjon gjennom hasisbeløpet ville dtke være

hensilasmessig.

Figur 9 Skolenes ntgifter til ledelse og administensjon per elev (kr) i forhold til skolesterrelse (antall elever), 2012
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Figur 9 viser at utgifter til ledelse og administrasjon per elev er høyere for små skoler, enn for store skoler. Det ser

altså ut til å være smådrtftsulemper knyttet til ulgtfter til ledelse og administrasjon.

På samme måte som i 2005 har vt funnet en statistisk sammenheng mellom skolenes størrelse og deres utgifter til

ledelse og administrasjon.per elev. Tabell 5 nedenfor viser korrelasjonskoeffisientene. For grunnskolene samlet er

konelasjonskoeffisienten -0,70. Sagt på en annen måte, dersom en skole får flere elever, vil utgiftene til ledelse og
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administrasjon per elev i snitt synke. En verdi på —1,0 er et uttrykk for en perfekt lineær sammenheng, en verch på
0 ville bety ingen sammenheng. Sammenhengen er tydeligst for barneskoler og minst tydelig for kombinerte
skoler. Tallene sier isolert ingenting om hvor mye utgifter td ledelse og administrasjon per elev synker, dersom
skolestørrelsen øker.

Tabell 5

Sta stisk anonenbeng menom skoknes storrebe te, untifter kdeke ort administrasjon per ele 7012

Barneskoler

-0,78

Kombinerte skoler

-0,25

Ungdomsskoler

-0,67

Alle skoler

-0,70

Ut ifra disse analysene kan vi konkludere med at skolens størrelse i stor grad påvirker skolens utgifter per elev td
ledelse og administrasjon for barneskoler og ungdomsskoler, men i mindre grad for kombinerte skoler.
EvaluerMgen fra 2005 beregnet, på bakgrunn av lignenele analyser, smådriftsulempene per skoletype knyttet til
utgifter til ledelse og admmistrasjon

Smådriftsulemper knplet til ordinær underwsning
1 tillegg til at små skoler har stnådriftsulemper knynet til ledelse og administrasjon, kan de også ha ulemper
knyrtet til efrektiv organisering av ordinær undervisning, for eksempel fordi det er vanskeligere å få td en optimal
gruppestørrelse. 1 figur 10 nedenfor viser vi sammenhengen mellom skolenes størrelse og skolenes utgitler til
ordinær undervisning per elev.

Figur I 0 Skolenes ulgifter til ot dinwr undervisningper elev(kr) i forhold til skolesterrelse (antall elever), 2012
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Figur I 0 antyder at utgifler til ordinær undervisning per elev er høyere for små skoler, enn for store skoler. Det ser
altså ut til å være smådnftsulemper også knyttel til utgifter ti I ordinær undervisrång,

Tabeft 6

ifirleilheng mAlom skolenes storrelse og aktifter til ordinær underrisning per tleç, 2012"

Barneskoler Kombinerte skoler Ungdomsskoler Alle skoler

-0,57 0,22 -0,53 -0,49

Ordinær undervisntng ekskluderer undervisning tilknyttet finsk som andrespråk, elever med spesialvedtak,

morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring,
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Tabell 6 ovenfor under viser konelasjonskoeffisteniene mellom skolenes størrelse og deres mgifter til ordinær
undervisning per elev.

I evalueringen fra 2005 var korrelasjonen mellom utgift til ordinær undelvisrung per elev ogskolestorrelse for
kombinerte skoler, marginalt negativ, Evalueringen beregnet derfor smådnftsulempene per skoletype knyttet til

utgifter til ordinær undervisning, som basisbeløpet skulle ta hensyn til.

Når vi ser på sammenhengen mellom skolens størrelse og deres utgifter til ordinær undervisning per elev i 2012,
finner vi at denne er svært ulik for de ulike skoletypene. For barneskolene ser vi en forholdsvis tydefig
sammenheng, med en korrelasjonskoeffisient på -0,57. Det vil si at jo tlere elever som går på skolen, desto lavere
blft utgifien til ordmær undervisning per elev. Også for ungdomsskolene ser vi en slik sammenheng, med
korrelasjonskoeffisient på -0,53. De kombinene skolene skiller seg ut ved å ha en lav, men positiv
korrelasjonskoeffisient (0,22) 12021 var det altså Mgen observerbar smådriftsulempe ved å Jevere undenvsning

på en Inen, kontra en stor, kombinert skole. Den svake sammenhengen som eksisterer tyder Gert imot på en
smådriftsforde/— desto færre elever ved skolen, desto lavere utgift per elev til ordinær undervisning. En forklaring
på dette kan være at de kombinerte skolene i mye mindre grad varierer i skolestørrelse, i forhold til barne- og
ungdomsskolene (standardavvik på 81,1 mot 139,4 for barneskolene og 128,8 for ungdomsskolene. se tabell 3)14

Skolens storrelse påvirker skolens utgifter per elev til ordinær undenesning for barneskoler og ungdomsskoler,
men v, ser ikke denne sammenhengen for kombinerte skoler.

Beregning or basisbelop Lfl fra metode benyttet i 2005
Vi beregner smådriftsulempene for de små skolene ved å sammenligne de gjennomsnittlige utgi ftene til ledelse og
administrasjon, og ordinær undervisning per elev i de minste skolene, med utgiftene i de største skolene.'s Dette
regner vi som merkostnadene i de minste skolene. Ved å rnultiplisere disse merkostnadene per elev med
gjennotnsnittlig antall elever i de minste skolene fåt w en sum som basjsbeløpel bør kompensere de minste
skolene med, for å dekke disse skolenes smådriftsulemper. Ved å summere de beregnede smådriftsulempene
knyttet til ledelse og administrasjon og ordinær undervisning får vi et anstag på et basisbeløp for de ulike
skoletypene Tabell 7 nedenfor viser disse beregrungene.

På samme måte som for 2005-analysen, har vi sett på tilgifter på de åtte minste og åtte storste barneskolene (de 15
prosent minste og 15 prosent største ut fra elevtall), og for de fem største og fem minste blant kombinerte skoler
og ungdornsskoler. I tabell 7 fremstår kombinerte skoler med en negativ smådriftsulempe, altså en smådriftsforde/
for orchnær undervisning.

rabell 7

Anslag smadrifisulemper ledebe og administrasjon oetOrdinter undervisning (kr) 2012

Ledelse og administrasjon Barneskoler Kombinerte skoler Ungdomsskoler

Utgift ledelse og administrasjon per elev minste skoler




16 747 11 779 16 088

- Utgift ledelse og administrasjon per elev største
skoler




9 L83 10 210 10 790

= Merkostnad per elev minste skoler




7 564 1 570 5 297

x Gj.snittlig antall elever i de minste skolene




161




490




217

= Merkostnad minste skoler 1 215 000 770 000 I 152 000

Ordinær undervisning Barneskoler Kombinerte skoler Ungdomsskoler

Utgift ordinær undervisning per elev minste skoler 46 049 43 321




54 653

- Utgift ordinær undervisning per elev største skoler 38 673 45 063




46 069

= Merkostnad per elev minste skoler 7 376 -1 742




8 583

x Gj.snittlig antall elever i de nænsteskolene




161




490




217

= Merkostnad minste skoler I 185 000 -854 000 1 866 000







Anslag bastsbelep ved bruk av metode benyttet
2 400 000 -85 000 3 018 000

2005







Det er dessuten mulig at forskjeller i fordelingen av elevene mellom bame- og ungdomstrinnet «skjuler» at storrelse ogsg her

har betydning motsatt vei,

15 Ved beregning av bisiobeløpet er belop øremerket til tidlig innsats, rekrutteringspakker, Groruddalssatsningen samt frukt og

grønt, trukkei fra ulgittene For å eliminere forskjeller mellom skolene som er forårsaket av ekstratildelinger.
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Tabell 8 viser beregning av basisbeløp baseft på metoden fra 2005, for tlere år.I6

Tabell 8

Anslag basisbelop med metodikk benyttet av Eiirst og Hoverstad mdekserte taIl 2007 —2012

Arstall Barneskoler




Kombinerte skoler




Ungdomsskoler




2007 2 544 000 I 152 000 1 680 000

2008 2 388 000 -910 000 2 775 000

2009 2 153 000 1 634 000 2 928 000

2010 2 375 000 336 000 2 604 000

2011 I 919 000 -85 000 1 964 000

2012 2 400 000 -85 000 3 018 000

Vi ser at meloden fra evalueringen i 2005 gir svært ulike størrelser på basisbeløpet fra år til år. Variasjonen i
beregnet bastsbeløp kan skyldes vartasjonen fra år til år med tanke på hvilke skoler som inngår i gruppen av de
største og mtnste skelene, For de kombinerte skolene heregnes negative basisbeløp noen år. Vet kan tilsynelatende
se ul til at det ikke er noen smådriftsulemper for de små kombtnerte skolene. De kombmerte skolene er relativt
like hva angår skolestørrelse og utgift per elev —det finnes i realiteten mgen kombinerte skoler som er «små nok»
til å påvise smådriftsulemper. Dette gir store utslag i beregningene og gir negative basisbeløp for disse skolene for
noen år. Det kan dermed se ut til at tildeling til kombinerte skoler for ledelse og administrasjon, og ordinær
undervisning, kan gjøres uten basisbeløp I et slikt ttlfelle ville elevsatsen til elevene ved kombinerte skoIer
nødvendigvis måtte være høyere enn for rene barneskoler og ungdomsskoler, Å operere med fiere elevsatser for
elever på samme trinn vil komplisere ressursfordelingsmodellen unødvendig, og vil derfor ikke være å anbefaIe.

Variosjonen fra ar til år med tanke på hvilke skoler son inngår i gnippen av de storste og minste skolene, samt
swert like kombinerte skoler i størrelse, gjør at metoden som ble benyttet for å beregne basisbelop i 2005 gir
ustahile basisheløpsstørrelser fra år til år —metoden er derfor hte hensiktsmessig å benytte,

4.2.2 Alternativ måte for å beregne basisbelep

Det finnes ingen eksakt metode for å anslå smådrittsulemper i grunnskolen, og dengjennom bastsbeløp. De fieste
metoder gir ulike svar fra år til år, og skjønnsmessige valg vil spille inn i vurderingen. Uavhengig av metode og
år, er det imidlertid vårt irmtrykk al dagens basisbeløper noe for lave for å dekke smådriftsutemperfullt ta.
Innføring av en særskilt småskolesats i 2009 tyder ogsi på at bastsbeløpene har vært for lave. Redegjørelsen
avsruttene nedenfor viser en mulig metode for å beregne basisbeløpsstørrelser som vi oppfatter mer
hensiktsmessig, selv om vi vil understreke at andre metoder ville gtrt andre resultater, og at fastsenelsen slik sett
bygger på skjønn

Ser vi alIe barneskoler, kombinerte skoler og ungdomsskoler under ett, finner vi al det er henstktsmessig operere
med et fast basisbeløp for å konmensere for smådriftsMemper som små skoler er utsatt for, og som derfor ikke blir
dekket gjennom elevsatsen:7 Vi vil beregne et felles bastsbeløp som deretter justeres for å fange opp variasjon
mellom skoletypene.

Basisbeløpet bør kompensere for smådriftsulemper som små skoler opplever, knytiet til ordinær undervisning og
ledelse og administrasjott Et uttrykk for smådriftsulempene er forskjellen meftom de gjeoncansmttlige utgiftene til
ledelse og administrasjon per elev i de minste skolene, med de samme utgiftene i de største skolene Dette regner
vt som merkostnadene i de minste skolene. Ved å multiplisere disse merkostnadene med gjennomsnittlig antall
elever i de minste skolene får vi et anslag på de små skolenes smådrifisulemper. Beløpet kan igjen justeres for å
tilpasses utgiftsnivået i ulike skoleslag

Vi ønsker å unngå.variasjonen som følger att at 414ttette93ra ttettgår gruppeaW4an stkatt e,gmte  ste skotene,
endres fra år til k. For å gjøre beregrungen mer stabil vil vi heller benytte trendlinjen fra en lineær regresjon til å
anslå utgifisnivået hos store og små skoler. Denne metoden tar hensyn til alle skolers utgtftsbilde, ikke bare de
største og de minste, og gjør dermed beregningen av basisbeløpet mer stabil over tid. For å unngå at spesialiteter

16 Evalueringen fm 2005justerer også beløpene mellom skolerypene ut fra forskjellene i gjennomsnittsulgifter per elev il
ledelse og administrasjon og ordinær undervisning i de tre skoletypene Dette utgjør svært små differensieringer mellom
skoletypene.

Vi finner også g korrelasjonen mellom skolestørrelse og ulgifter per elev til ledelse og administrasjon, og mellom
skoksterrelteog t tgifter per tlea tU ordirrær anderaisning, er statistisk signifficant,
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slår ut for spesifikke år, velger vi dessuten å se på gjennomsnittlige smådriftsulemper for de siste tre årene (2010,
2011 og 2012) Tabell 9 viser denne beregningen "

Tabell 9

Vi har sammenlignet utgiftene for de 15 prosent minste og 15 prosent største skolene (ut fra elevtall) Vi tår da et
anslag på smådriftsulemper på 2,9 mill. kr, uavhengig av skoletype

For å finne mest bensiktsmessige basisbetep for hver skofttype, må vi korrigere nivået på smådriftsulempene for
forskjellene i utgiftsnivå mellom skoletypene. Deue gjør vi ved å sammenligne gjennomsnittlig utgift (ledelse og
administrasjon og ordinær undervisning) per elev for de ulike skoletypene, og deretter justere basisbeløpet ut fra
forskjellene i gjennomsnittlig utgift per elev. Når vi beregner gjennomsnittlig utgi Prper elev for de ulike
skoletypene, har vi kun skoler i imervallet 450-750 elever i beregningsgrunnlaget, som er det intervallet hvor vi
finner skoler innen alle tre skoletyper.

Tabell 10 viser beregning av smådriftsulemper per skoletype tilknyttet utgifter til ledelse og administrasjon.

Tabell 10
Ny1t anslag for basisbelop: smådrilkautempe tiko yttit i.epd4SâistP4gf4 Utgifter ng elettall for
skuler i inten allet 450-750 elever

Anslag smadriftsulemper, ledel5e ou admmtstrasjon ordinær Undervisning (kr); lifirekserte
21112

Gjennommittng tgifl per elev i små skeler
- Gjennomsnittlig utgift per elev i store skoler

= Merkostnad per elev for små skoler

x Gjennomsnittlig antall elever i små skoler

=Smådriftsulemper minste skoler

Ledelse og
administrasjon




Ordinær
undervisning

16 441 48 229

9 183 41 289

7 258 6 940




204




204

I 477 631 I 412 777

Totalt

64 670

50 471

14 198

204

2 890 408

Barneskoler
Kombinerte

skoler
Ungdoms-



skoler
Totalt

449 051 197 434 I 13 279 117 729 627 I 000 894 104

45 119 36 761 10 543 92 42.3

9 953 11 809 I I 167 10 829

0,919 1,090 1,031 1,000

I 477 631 1 477 631 1 477 631




1 359 983 1 611 290 1 523 630




Utmfter ledelse og admuustrasjon (sum
2010-2012)20
/ Antall elever (sum 2010-2012)

Gjennomsnittlige årlige utgifter til
ledelse og administrasjon per elev

lusteringsfaktor for åkosngere for ufikt
mnslag av ledelse og administrasjon
x Smådriftsulemper ledelse og
administrasjon små skoler

= Smådriftsulempe tilknyttet ledelse
og administrasjon per skoletype 


tillegg til dette anslaget må v per skoletype legge til smådriftsulempe Elknyttet ordinær undervisning.
Beregningen gjør vi på tilsvarende nake som for utgifter til ledelse og administrasjon.

Is 2010- og 2011-utgifter er justert for pris- og lonnsyeks[ til 2012-tall,

Is I uryalget samlet har vi infonnasjon om 364 skoler i trene 2010 ril 2012. En skole en år er en cbservasjon.V har valgi 11115

prosent av observasjonene med bakgrunn i skoleries elevtall, totalt 54 observasjoner.

ss Når vi beregner gjennomsnittlig ulgift per elcv for de ulike skoletypene, har vi kun skoler i intervallet 450-750 elever i

beregningsgrunnlaget, som er det imervallet hvor vi fmner skoler innen alle tre skoletyper.
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Tabell II
..Nytt anslag for basisbelop: sniådriltsukmpe IiIknyttet ordinternndernsning. titgifter og ekvtaII fot_

intervallet 450-750 elever tt
SkOleri

Barneskoler




Kombinerte
skoler

Ungdoms-



skoler




Totalt

I 868 322 308 I 645 064 526 484 162 687 3 997 549 522
45 119




36 761 10 543




92 423

41 409




44 750 45 923




43 253

0,957




1,035 1,062




1,000

I 412 777 1 412 777 I 412 777




I 352 546 1 461 691 I 499 985




Utgifter ordinær undervisning (sum 2010-2012)

/ Antall elever (sum 2010-2012)
= Gjennomsnittlige drlige utgifter til orchnær
undervisning per elev
Justeringsfaktor for å korrigere for ulikt mnslag
av undervisning
x Smådriftsulemper ordinær undervisning små
skoler

= Smådriftsulempe tilknyttet ordimer
undervisning per skoletype 


Til slutt legger vi sammen disse to anslagene per skoletype og ifixberegninger av anbefalte basisbeløp per
skoletype, se tabell 12 under. 1 tillegg til å inkludere de beregnede smådrtftsulempene for ledelse og
administrasjon og ordtnær undervismng i basisbeløpet, legger vi for kombinerte skoler ttl et beløp som skal
kompensere for en ekstra driftsulempe. Denne driftsulempen følger av at kombinerte skoler i snitt har høyere
utgifter per elev på barneirtnnet og ungdomstrinnet, enn det henholdsvis barneskoler og ungdomsskoler har, dene
også etter å ha ekskludert utgtfter tiftvarende justerte basisbeløp. Ved mufttplisere denne merkostnaden per elev
med gjennomsnittlig antall elever per kombinerte skole får vi et justeringsbeløp som kombinerte skoler bør/kan
kompenseres for gjennom basisbeløpet —se labell 13 for beregning. Man kan argumentere for at kombinerte
skoler skulle blitt tildelt to basisbeløp, ett som barneskole og ett som ungdomsskole, til sammen om lag seks
millioner kroner. Dette er etter vårt syn ikke rtmelig, fordi kombinerte skoler er noe mer enn to skoler i samme
bygg. Et rekke funksjener lar seg kombinere på tross as skoleslag. Bamsbeløpel Ul de kombinerte skolene bør
ligge høyere ennfor rene barne- eller ungdomsskoler, men lavere enn summen av en barne- og ungdomsskole.

Det er vår vurdering at smådriftsulempene for en gjennomsnittlig liten skole ikke nødvendigvis må kompenseres
fullt ut, men kalibreres ut ifra nivåel til de mer effiknve av de minsle skolene. Vi foreslår å kalibrere
basisbeløpene til å dekke 85 prosent av de anslåtte smådrifisulempene.

Tabell 12




Barneskoler Kombinerte skoler Ungdomsskoler

NY"

ansiag

"sisibel"

Smådriftsulempe Ifiknyttet ledelse og
administrasjon
+ Smådriftsulempe tilknyttet ordinzer
undervisning

+ Justering driftsulempe kombinerte skoler

= Anslag bastsbeløp
s Andel smådriftsulempe som basisbeløp bar
dekke

1 357 983 1 611 290 I 523 630

I 352 546 1 461 691 1 499 985

1 083 894

2 711 000 4 157 000 3 024 000

85% 85% 85%

=Nytt anslag basisbektp 2 304 000 3 533 000 2 570 000
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Tabell 13




Januar 2014

Beregning it‘ drifisulehme kombinerte skoler

Barneskoler
Kombinerte

skoler
Ungdomsskoler




Utgifter ledelse og administrasion (sum 2010-2012)
-sEigifter ordinær undervisning (sum 2010-2012)

- Alternativt anslag bastsbeløp

= Sum ulgifter ekskl. smådriftsulemper

1

3

4

046

854

520
380

218 191

554 981

704 000
069 171

1

1

446

681

169
958

899 321

582 289

780 000
701 609

373 042 437

1 333 938 709

187 610 000
1519371146

Gjennomsnittsutgift per elev

Andel barnetrinnselever

Andel ungdomstrinnselever

Beregnet gjennomsninsutgift per elev ut fra andel
barne- og ungdomstrinnselever
(tor kombmerie skoler. 63 %48 441 kr + 37 % • 53 407 kr)

Faktisk merkostnad per eley i kombinerte skoler
(52 128 —50 253 kr)

Gjennomsnittlig antall elever ved kombinerte skoler
2010-2012




48 441

100 %

0 €:6

48 441




52 128

63 %

37 %

50 253

I 875

578

53 407

0 %

100 %

53 407

Gjennommutthg drtftsulempe kombmerte skoler
(1 875 kr * 578 elever)





1 083 894




Tabeil 12 vtser de beregnede basisbeløpene For 2012 pållenholdsvis 2304 000 kr, 3 533 000 kr og 2 570 000 kr
for bameskoler, kombirterte skoler og ungdomsskoler. I forhold til faktiske tildelte basisbeløp i20l2 er dette en
økning på 422 000 kr for barneskoler, I 189 000 kr for kombinerte skoler og 934 000 kr for ungdomsskoler.

Dagens basisbeløp er ikke tilstrekkelig til å kompenserefullt ut smådDftsulempene i grunnskolen. Disse ulgifiene
bør kompenseres, før den resrerende budsjettiammenJarde/es ,'6'47167melevsaisen Den presise fastsenelsen av
basisbeløp vil i noen grad avhenge av hva slags incentir man ønsker å legge inn i modellen, herunder om
smådrifisulemper skal kompenseres fullt ut, eller om kompensasjonen skal kalibreres ut ifra nivåel til de mest
effektive skolene (de skolene som i størst utstrekning har klart åfå til effektiv drift). Dagens basisbeløp er neppe
tilstrekkelig, selv for en meget veldrevet liten skole. foreslår å kalibrere basisbeløpene lii å dekke 5 prosent av
de anslåtte smådrifisulempene for en gjennomsnittlig liten skole. Våre beregninger tilsier at alle skoleslag bør
høyere basisbeløp, og at kombinerte skoler bør få høyeste og barneskoler loveste.

4.3 Elevsats (grunnbelop per elev tfl hver skole)

4.3.1 Evaluering av dagens elevsatser

Mens basisbeløpet skal konnpensere for smådriftsulemper knyttet til ledelse og administrasjon og ordinær
undervisning, er elevsatsen ment å dekke de resterende utgiftene til ledelse og administrasjon og ordinær
undervisning, altså utgifter som varierer med antall eleter ved skolen. 1 2005 ble elevsatsen for
ungdomsskoletnnnet endret til å være 22 prosent over bametrinnet.2] Siden 2005 har det vært flere politiske
vedtak som har påvirket forholdet mellom elevsatsen på ungdornstrinnet og barnetrinnet. Dene har vært vedtak
som har gått på endrede timetall, leksehjelp og valgfag. Som følge av endringene er elevsatsen på ungdomstrinnet
i dag satt 17 prosent bøyere enn elevsatsen på barnetrinnet.

Tabell 14 under viser alle skolenes samlede utgifter td ledelse og administrasjon og ordinær undervisning, per
skoletype for årene 2010-2012 (indekserte til 2012-niva)11. Vi trekker fra tildeling gitt som bastsbeløp og får
dermed de utgiftene som i utgangspunktet skal dekkes gjennom elevsalsen. Fordeler vi disse utgiftene på totalt
antall elever innen hver skoletype disse tre arette, vU vt få utgifter per elev for de ulike skoles!agene.

FOrst og Haverstad (2005): Ævaluering av ressursfordelinssmodellen for grunnskolen» og ByMdssak 278/05 cd'engene
følger eleven. Evaluering av ressursfordelingsmodellen for punnskolen».

22 Ved beregning av elevsats er beløp øremerket iii tidlig innsats, rekrufteringspakker, Groruddalssatsningen samt frukt og

grønt trukket fra utgillene for å eliminere forskjeller mellom skolene som er forårsaket av ekstratildelinger.
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Tabeft 14

-Ssernledeuteifier til ledelse og administraston og ordinære undervisning, frafrokkid havisbelop

Barneskoler
Kombinerle

skoler
Ungdomsskoler

Utgifter ledelse og administrasjon (sum 2010-2012) t 046 218 191 446 899 321 373 042 437
Utgifier ordinær undervisning (sum 2010-2012) 3 854 554 981 I 681 582 289 1 333 938 709

- Basisbelop23 (sum 2010-2012) 425 332 000 152 360 000 119 428 000
= Sum utgifter ekskl. dagens basisbeløp 4 475 441 171 L976 121 609 I 587 553 146

Cjennomsnittsutgift per elev

Merkostnad per elev på ungdomsskoler i forhold til
barneskoler

49 496 52 59155 803

12,7%

Når 1111 SeT utgifter per elev for barneskoleelever mot ungdomsskoleelever finner vi at utgiftene per elev på
ungdomstrinnet gjennomsninlig ligger 12,7 prosent oåer utgiftene på barnetrinnet (efier å ha justert for tildeling
gitt som basisbeløp). Dette er fire prosentpoeng lavere enn det som liggerld grunn for beregning av elevsatsene i
dag.

Figur II nedenfor vtser forholdet mellom ungdomsskoler og barneskoler for ulike vartabler for 2012. I fillegg til å
se på utgifter per elev ttl ordinær undervisning, ser vi også på timetall per elev ut fra læreplanen for grunnskolen
og reelle timer rapportert grennom OS1. Vi ser at disse mMene også antyder at elevsats for ungdomsskolen skulle
væri mer lik elevsatsen for barneskolen, enn den er i dag (17 prosent høyere).

Figur II Ungdomsekoler relativt til barneskoler for ulikc variabler i2012N

0% 2% 4% 6% 014 10% 12% 14% 16% 20%

Elevsels

Timelall per elev iht kersplae

Reelle 4melall eer elev

111441%

Lærerlen er ordinier und per slev -1 0

Del ser ut til al elevsatsen for e ever på ungdomstrinnet iforhold til elevsalsen for barneskoleelever har vært noe
for høy, forhold til faktiske utgifter.

4.3.2 Alternative elevsatser ut ifra alternativt basisbelep

Gitt alternative basisbeløp for 2012, i henhold til våre forslag i kapittel 4.2, vil nødvendigvis elevsatsen endres, det
samme vil forholdet mellom elevsats for barnerrinnet og ungdomstrinnet.

21 Basisbeløp for 2012 cr multipliseri med summen av antallec skoler i 2010, 2011 og 2012.
24 Kilder Læreplan for grunnskolen, regnskapsdata for skolene og GSI At ungdonnsskoleelever har Ikerre lærertimer til
ordinær undervisning per elev kan skyldes at ungdomsskolelarcre har færre undenosningstimer enn barneskolelærere sami at
grupestørrelsen gjerne er større i ungdomsskolen

12
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Tabell 15 nedenfor viser skolenes samlede utgifter til ledelse og administrasjon og ordinær undervisning, per
skoletype. 1 denne tabellen trekker vi fra alternative basisbeløpsstemelser i stedet for faktisk tildeling gjennom

basisbeløp i 2010-2012

Tabell 15

Merkostnad per elev p& ungdomsskoler i forhold til barneskoler 10,3%

Vi ser her at med alternative basisbeløp, bør elevsats for ungdomsskoler ligge 10,3 prosent høyere enn for
barneskoler. Høyere basisbeløp gir seg automatisk utslag i lavere elevsatser, som implisitt er en kanalisering av
midler fra store skoler til små. Dersom vi fordeler de samme rammene som ble lagt til grunn for budsjettet for
2012, gir dette:

40 500 kr per elev på barnetrinnet og

44 700 kr per elev på ungdomstrinnet

Ungdomsskolesotsen bor med alternative basisbeløp være 10,3 prosent høyere enn barneskolesatsen.

Tar man utgangspunkt i figur li, finnes der andre altemativer enn urgft per elev å base forskjellen i elevsats
mellom barne- og ungdomstrinnene på I kapittel 0 viser vi hvordan ressursfordelingen ville blitt hvis vi baserte
oss på timetall per elev i henhold til læreplan (15,2 prosent differanse) og reelt timetall per elev (12,4 prosent).

4.4 Ressurser til små skoler
I 2008 ble det innført en særskilt elevsats til små skoler med færre enn 260 elever. Ut fra evalueringen i 2005 var
basisbelopet ment til å være tilstrekkefig for å kompensere for smådriftsulemper, men det ble likevel innført en
ekstra småskolesats per elev for de minste skolene. 12012 var småskolesatsen 1 700 kr per elev. Figur 12 viser
hvordan disse midlene ble fordelt til de ufike skolene

Nytt anslag på basisbeløp fcm 2012 er multiplisert med summen av aatallet skoler i 2010, 2011 og 2012

Sandede utgifter til kdelse og administrasjon og ordinær undemisning

basishelop

fralrukket nett nstag




Barneskoler




Kombinerte
skoler

Ungdomsskoler

Utgifter til ledelse og administrasjon (sum 2010-
1 046 218 191




446 899 321 373 042 437
2012)







+ Utgifier til ordinær undervisning (sum 2010-2012) 3 854 554 981 1 681 582 289 I 333 938 709

- Nytt anslag basisbeløp15




520 704 000




229 645 000 187 610 OOD

Sum utgifter eks, nytt anslag bastsbelop 4 380 069 171 1 898 836 609 I 519 371 146

Gjennomsnittsutgift per elev




48 441




50 535 53 407
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Elevtall ffi EkstratildelindMaridalen og Sørkedalen • Småskolesats

En følge av en slik særskilt tildelingper elev er at skoler som ligger tett opp mot grensen på 260 elever får høyeste
tildeling, mens en skole med 261 elever ikke vil få noen særskilt fildeling i det hele tatt Skoler som er særskilt
små, slik som Maridalen og Sørkedalen, vtl få en begrenset tildeling sett i forhold tilde andre større asmå»
skolene. Som 111har setl i kapittel 4.2 er det grunn til å Iro at jo mindre skole, desto større utgift per elev Å tildele
en fast srnådriftsulempesats per elev vil dermed gagne de største små skolene mer enn de minste små skolene.

mener derfor oi en slik tddeling per elev er lite hensiktsmessig for å kompensere for smadrifisulemper, og at
tddelingen ikke er i tråd med krav til ressursfordelingsmodellen om å oppfattes som rettferdig.

Innforing av en særskilt tildeling per elev i små skoler, tyder påa basisbeløpsstørrelsene ikke har evnet å fange
opp srnådriftsulempene tilstrekkehg grad. I våre beregninger i kapittel 4.2 anbefaler vi et større basisbeløp for
alle skoler. En slik økning vil gagne små skoler og vil gjøre særskilt tildeling per elev i små skoler mindre
nødvendig Vi anbefaler derfor at småskolesatsen fiernes og i stedet inngår i basisbeløpstildelingen.
I dag får Maridalen skole og Sørkedalen skole, i tillegg til særskilt elevsats til små skoler, en tilleggstildeling som
sammen med særskilt elevsats til små skoler for 2012, utgjorde 480 000 kr per skole. Dette er et beløp som har
blitt iustert særskilt hvert år- Bakgrunnen for tildelingen er at skolene er såpass mye mmdre exm tredje minste
skole og derfor opplever særslolte smådriftsulemper som ikke er kompensert for, verken gjennom bastsbeløp eller
særslolt elevsats til små skoler. Dersom foreslåtte økning i basjsbeløp gjennomføres, vil denne økningen være
nesten like stor som dagens ekstraordinære tiideling til Maridalen og Sørkedalen. Vi anbefaler i utgangspunktet at
særskill småskoletildeling til Maridalen og Sørkedalen utgar, som følge av økt basisbeløp.

Tabell 16 nedenfor viser effekten av å fjerne småskolesatsen, øke basisbeløpene og juslere ned elevsatsene i
henhold til kapittel 42.2 og 4.3.2, for alle skoler som mottok denne tildelingen i 2012. Som vi ser vil den
reduserte tildelingen, som følge av fjerning av småskolesatsen, stor grad veies opp ved økte basisbeløp. På grunn
av justerte elevsatser mellom barneskolene og ungdomsskolene, vil imidlertid noen av ungdomsskolene som til nå
har fatt småskolesats få en negativ endring, tiJ tross for en økning i basisbeløpet.
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Figur 12 Stolper viscr iltieling av særskilt sals for små skoler i lusen kr, 2012 (venstre akse). Crønn linje viser elevtall
ved de utikestudeue (hoyre akse).
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Tabell 16







Effekt av å Herne 44flaskolesats411dre basisbetøp og elematå (kr), 2012





Skole

Sum tildeling
basisbeløp, elevsats

og smøskolesats

Fjerning av
snaåskolesats

Endring
basisbeløp

Endring
elevsats




Total effekt

Barneskoler








Maridalen 4 216 000 -480 000 422 000 -35 000 -93 000

Sørkedalen 4 958 000 -480 000 422 000 -49 000 -107 000

Rosenholm 12 263 000 -411 000 422 000 -188 000 -177 000

Nedre Bekkelaget 11 749 000 -391 000 422 000 -179 000 -148 000

Møllergata I I106 000 -366 000 422 000 -167 000 -111 000

Klemetsmd 10 462 000 -340 000 422 000 -155 000 -73 000

Skjønnhaug 10 205 000 -330 000 422 000 -151 000 -59 000

Tveita 10 205 000 -330 000 422 000 -151 000 -59 000

Jeriko 10 162 000 -328 000 422 000 -150 000 -56 000

Bakas 9 647 000 -308 000 422 000 -140 000 -26 000

Svarttjern 9 260 000 -292 000 422 000 -133 000 -3 000

Ungdomsskeder









Stasjonsfiellet 14 285 000 -432 000 934 000 -897 000 -395 000
Tokerud 14 086 000 -425 000 934 000 -883 000 -374 000

Skullerud 12 941 000 -386 000 934 000 -802 000 -254 000

Ellingsrud 11 895 000 -350 000 934 000 -728 000 -144 000

Bjørnsletta 9 106 000 -255 000 934 000 -530 000 149 000

4.5 Ressurserfficleituafra sosioduallogatriskekraerier
Ressursfordelingsmodellen er bygget opp sltk at elevsatsen skal dekke ordinære undervisningskostnader, mens
kostnader til spestalundervisning og tilpasset opplæring —ut over den tdpasning som gjøres for alle elever —skal
kompenseres særskilt. I modellen blir ressursbehovet predikert ut ifra kjennetegn ved befolkningen i
inntaksområelet

4.5.1 Hvordan måle omfanget av spesialundervisning og tilpasset opplæring?

prinsippet skal skolen tilpasse undervisningen til hver enkelt elevs behov26—også tilpasning for å håndtere
elever med spesielt talent. Mye av den tilpasningen som finner sted har likevel som karakter å dekke opp for
elever med spesielle utfotøringer. Slike utfordrtnger forsøker lærere å fange opp kontinuerlig, men av og til er det
ikke tilstrekkelig. Da kan skolen kompensere gjennom:

Å sette inn flere lærere slik at gruppene blir mindre og bedre i stand til å håndtere spesielle behov

Å bruke assistent sammen med lærer og i sjeldne tilfeller på egen hånd

Å etablere spesialundervisning for en eller flere elever parallelt med den ordinære undervisrungen

Å la eleven få plass i en byomfattende spesialgruppe, eller eventuelt på spesialskole

Skolene forsøker å tilpasse seg elevenes behov, men de er også i høy grad budsjettstyrte virksomheter der
budsjettet gir en ramme for hvor mye som blir gjort. Når formålet er å evaluere ressursbruk, skaper denne effekten
en utfordring en skole som får tilført betydelige ressurser gjennom knteriemodellen kan eksempelvis ta seg råd til
mange assistenter. Dersom vt i neste omgang skal kontrollere modellens treffsikkerhet, er det problematisk å
bruke ressursinnsats som unrykk for det behovet som skal predikeres, fordi modellen langt på vei blir
selvbekreftende dersom vi setter likhetstegn mellom forbruk og behov. For evalueringsfonnål trenger vi et mest
mulig objektivt mål på hvor stort behovet for spesialundervisning er i hvert inntaksområde, og vi legger derfor til
grunn antall elever med vedtak om spesialundervisning («vedtakselever») Implisitt legger vi da til grunn at
terskelen for å få vedtak er ganske lik på tvers av byen, og at det ikke er systematiske forskjeller mellom
inntaksområdene i forhold til arbeidsmengden med hver vedtakselev Ledelsen for PP-tjeneslen og skoleledere
med erfaring fra flere inntaksområder, er ikke kjent med systematiske forskjeller i tildelingspraksis.27 Etter at
skolen har sendt en henvisning, er andelen henvisninger som fører til vedtak jevn og høy over hele byen.

26 I opplæringsloven å 1- 3 heter det at opplæringen skal være tilpasset evnene og forutsetningene den enkelte elev.

zi Kilde: Intervjuer.

27



Deloitte —Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

Terskelen for å sende en henvisning kan dernot variere. PP-tjenesten antyder at terskelen for å henvise kan være
lavere på skoler med en liten andel elever med særskfte behov; vurderingen av hva som er et normalt ferdighets-

og funksjonsruvå kan allså variere fra skole til skole —t hovedsak med den effekt at ulikheten mellom skoler blir
underkommunisert når man ser på andelen vedtakselever. V, kan tenke på andel vedtakselever som et konservativt
estirnat for utfordringene på de skolene som har fiest elever med særskille behov

For å kunne gjere en reell kontroll av kriterletnodellens treffsikkerhet, er det nødvendig med et tilmermet objelatvl
og upåvirkelig uttrykk for behovet for spesialundervisning og tdpasset opplæring. Det er Deloiltes vurdering al
antall elever med vedlak om spestalundervisning er et bedre mål enn alternativene, herunder skolenes
ressursbruk, antall lærertimer til undervisning av elever med vedtak, eller gjennomsnittlig grdppestømelse.

4.51 Variasjon bruken av.spes.mlundervisning

Hvis spesialundervismng var fordelt jevnt og tilfeldig blant byens barn og ungdom, kunne disse kostnadene like
gjerne vært dekket gjennom elevsalsen. Slik er det tkke. Andelen elever som får spesialundervisning varierer
betydelig mellom skolenes inntaksområder (se figur 13). I perioden fra 2007 til 2073 fikk 6,2 prosent av elevene
ved skoler som ikke har spesialgrupper, vedtak om spesialundervisning, men det er betydelig variasjon. På enkelte
skoler fikk ti av hundre spesialundervisning, på andre skoler fikk to av hundre spesialundervisning i stmse eller
mindre grad. Del er med andre ord nodvending med en mekanistne i ressursfordelingsmodellen som håndterer
variasjon i behovel for spesialundervisning.

heur 13 Eleser med vedtak om spesiolundervisning som andel av alle elever, skoler ulen spesialnrupper, 2007-201328

Vest n17 øst

Man kan se for mg ulike måter å håndtere utgifter som følge av spesialundervisning. En tilnærming er å legge opp
ril en kompensasjon per elev med vedtak om spesialundervisning, og på den måten gjøre situasjonen forutsigbar
for skoleledere og kanskje uforutsigbar for Utdanningsetaten. Ulempen med en slik tilnærming er at den ikke

belønner skoler som velger å tilpasse den ordinære undervisningen, for eksempel gjennom å redusere
gruppestørrelse, eller forsterke lærerinnsatsen i visse fag og situasjoner. tog med at det er en gitt sum penger som
står til rådighet for grunnskolert betyr det en omfordeling fra skoler som forsøker å tilpasse ordinær undervisning,
til skoler som tilbyr spesialundervisning, for eksempel ved å ta eleven ut av ordinær undervisning. Skoleledere
som har erfaring med shke ressursfordelingsmodeller, ser klare ulemper Oslo har valgt å fordele midler til
spesialundervisning gjennom en kritenemodell. Utgangspunktet for en slik modell er at man ser på egenskaper
ved skolens inntaksområde og elevgrunnlag for å predikere bebovet for spesiahmdervisning. F gur 13 oven for
viser for eksempel at spesialundervisning er vanligerelostlige bydeler (grønne søyler) enn i vestlige bydeler (blå

28 I nemstillingen er skoler med majoriteten av elevene fra bydelene Granerlokka, Gamle Oslo, Bjerke, Alna, Grorud, Stovner,

Surtdre Nordstrami samt Mollergata skole definen som «øst». Derte gjelder for samtlige grafer der begrepene «esi» og «vesl»

et bennt i rapponen,
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søyler). Både fordi kostnadskompensasjon har en ulernpe, ogfordi omfanget av spesialundervisning tilsynelatende
kan føres tilbake il sosiodemografiske forhold er det naturlig å benytte en kriteriemodell for å kompensere for
elevens behovfor spesialundervisning og tapassei oppltering,

4.5.3 Er det satt av tilstrekkelig midler til spesialundervisning i modellen?

Kriteriemodellen skal fordele penger til spesialundervisning og rilpasset opplæring, for eksempel til bruk av
assistenter i den ordinære undery isningen. Kostnaden til spesialundervisning og assistentbruk lar seg esfimere
nokså presist. I figur 14 nedenfor har vi for hvert år lagt sammen all lønn til assistenter og beregnet lønnskostnad
til spesialundervisning (blå søyle).29I samme figur har vi lagt inn bevidgningene i kriteriemodellen som skal fange
opp slik aktivitet

Eigur 14 Enkriske bevilgoinger og estimerre kostooder ved spesialundervisning og Spasset oppltering, 2007-2012—alle

skoler

niillkr -29%

Tddeling byomfattende spesialgrupper • Undervisningskostnad assistenter

MISosiodemografisk Undervisningskostnad spesialundervisning lærere

Figuren over inkluderer ca. 4030skoler der det er opprettet byomfattende spesialgrupper. Disse gruppene gir tilbud
til elever med særskilte utfordonger. Den estimerte kostnaden ved å drive disse spesialgruppene bfir håndtert
gjennom en egen tildeling, men regnskaps- og aktivitetsrapporteringen skiller ikke mellom læremes ressursinnsats

disse gruppene, og innsarsen for andre vedtakselever som håndteres på den enkelte skole. Inntrykket man får av å
se på figur 14 over, er at de estirnerte kostnadene til all spesialundervisning i 2007 (331 mill kr) var i omtrent
samme størrelsesorden som tildelingene spesialundervisning og nIpasset opplæring (322 mill. kr), De neste fem
årene økte estimerte kostnader med 77 prosent, slik at den antatte underdekningen er på om lag 30 prosent.

Når ressursfordelingsmodellan ble fasdagt i 2003 - 2004, ble del satt til side en sum penger som på der tidspunktet
var antart å dekke kostnadene til spesialundervisning og tilpasset opplæring (sosiodemografisk tildeling)» I årene
fra 2007 til 2012 økte kostnadene ved spesialundervisning (og assistentbruk) raskere enn tildelingene ut fra

29 VI har sert på hvor stor andel av tiden lærerne bruker på spesialundervisning, og så fordelt lønnskosmader,

pensjonskostnader og andre kostnader til pedagogisk aktivitet etter samme brok. Tilnærmingen er Hrt upresis, av to årsaker. For

det forste fanger vi ikke opp tilfeller der skolen reduserer gruppestørrelse, eller bruker to ordinære lærere for å håndtere en
utfordrende uneervisaingssnaasjon.For del andrehar v Jag inn alle kostnader til assistenler uten å Irekke fra en mindre del av

ressursbruken som bør henvises til opplæting av minoritetsspraklige som skal kompenseres av andre bevilginger. Disse
utfordringene forstyrrer ikke det overorcinede inntrykket: at liddelingen i kriteriemodellen isolert sen ikke dekker skolenes

samlede kostnader til spesialundervisning og tilpasset opplæring.

3°Antall spesialgrupper og antall skoler med spesialgrupper har variert glennom perioden.
sr Deloitte har ikke hatt tilstrekkelig informasion til å etterkontroliere storrelsee på den trldefingeo som slodle dekke opp for

behovet for spesialundervisning og tilpasset opplæring. Dersom vi antar at utviklingen i årene 2004 til 2006 var omtrent på
linje med den senere utviklingen, virker det som om modellen i utgangspunkiet var riktig kalibrert.
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sosiodemogratiske krderier. (Tilsvarende figur som figur 14, som viser utvikling i sosiodemogra flsk tildeling og
kostnader ttl spesialundervisning kun for skoler uten byomfattende spestalgrupper, ligger i vedlegg.)

Vifår en ganske sterk indikasjon på at de økte bevilgningene grennom kriteriemodellen ikke har holdt følge med
kostnadsveksten til spesialundervisning og tilpasset opplæring utenjor spesialgrupper. Per 2013 er
underdekningen i en storrelsesorden som er urfordrerde for skoler med mye spesialundervisning

Bakgrunnen for de økte kostnadene fremgår i figur I 5 nedenfor. Lønnskostnadene, særlig til assisienter, har økt.
Fra 2007 til 2011 økte lønnskostnadene til spesialundervisning itakt med antall vedtakselever. De siste årene har
veksten i antall elever som får spesialundervisning flatet ut, men anrallet som får mye spesialundervisning har
fortsatt å vokse (vedlegg 6.4, figur 57) shk at veksten lønnskostnader fortsatte også fra 2011 til 2012

Figur IS Indeksert uttikling i samlet tildeling, tildettng ttl spesialundervisning, elever med vedtak og ressursbruk til
spesialundervisning og tilpasset opplmring, elle skoler,21107-2017 (7007= 100)32
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Vi har lagt ved et antall ekstra analyser som vedlegg til denne rapporten. Disse viser i korther att

Innslaget av elevene som har vedtak om omfattende oppfølging (270 timer i året eller mer) er ujevnt
fordelt, men det er lIcke noe utpreget skille mellom øttkantskoler og vestkantskoler.

Mønsteret i tildeling av spesialtimer virker nokså normalt. Flertallet av elevene med spesialundervisning
tår 2.7 timer spesialundervisning per uke. På noen skoler er det et berydelig innslag av elever med flere
enn sju timer undervisrung per uke, på andre er det et betydelig innslag av elever med to eller færre rimer
per uke.

1sum er dei vår vurdering at spesialundervisning og Inpasset opplæring brukes etter hensikten, og på en
sammenlignbar måte, på tvers av osloskolene. Det underbygger inntrykket av at det forbruker av
spesialundervisning og tilpasser opplærtng som vi kan observere, er en refleksjon av et underliggende behov —og
at ressursfordelingsmodellen bør etterstrebe a kompennere for variasjonen Per 2012, var det en viss
underdekning iforhold i,, estimerte kostnader ved spestalundervisning og tilpasset opplæring.

Analysen ovenfor viste at krateriesystemet ikke alene er tilstrekkelig til å finanstere spesialundervisntng og
tilpasset opplæring Underfinanstering gjennom kritertesysternet er ikke nødvendigvis et problem. Den samlede
rammen er gitt, og underfinansieringen gjennom kriteriesystemet gtr seg dermed utslag i en større elevsats —som
også kan anvendes til spesialundervisning, eller tilpasset opplæring. Forutsatt at modellen retter ressursinnsatsen
til skoler med særlig ttore utfordringer, vil sluttresultatet likevel kunne bli hensiktsmessig. En forutsetning for

" PP-penesien hor de siste årene hatt fokus på å redusereantall vedtak om spesialundervisning. Dette Forklarer nedgangen i
antall vedtakselever fre 2011 ril 2012
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derte er at modellen på en Creffsikker måte fordeler underdekningen per elev likt ül alle grunnsko!er, De neme to

delkapitlene undersøker om denne forutsetningen er til stede.

4.5.4 Er fordelingen av ressurser mellom ungdomstrinn og barnetrinn hensiktsmessig?

Kriteriemodellen fordeler to tredeler av sostodemografiske ressurser (67 prosent) til barnetrinnet til 7, Irinn) og

en tredel til ungdomstrinnet. Kombinerte skoler får en ffideling som tilsvarer den relative andelen av elever på
ulike årstrinn. I figur 16 nedenfor er kombinerte skoler holdt utenfor.33

Figur 16 Spesialundervisning og tilpassel opplæring: tildebng, elevgrunnIng, behov og forbruk, 2012. Kombinerte

skoler er ikke vist i liguren

Barneskoler Ungdomsskoler

Sesiodemografisk Uldeling

Andel elever mee spestalvedtak

Andel elever

Andel læretmer til spesialundervisning

Andel lønn il assistenter

Fordi vi har holdt kombinerte skoler utenfor, summerer ikke tallene seg til hundre prosent. Det interessante med

grafen er om ttldelingen (øverst blam de liggende søylene) står i forhold til ressursbruken (de ftre nederste
liggende søylene).

Figuren viser at de rene ungdomsskolene får noe mer ressurser enn hva man skulle forvente ut fra deres elevtall,
lærerinnsats og særlig assistentbruk —til gjengjeld får de marginalt mindre ressurser enn det man skulle forvente
ut ifra andelen elever med vedtak om spesialundervisning (men shke vedtak er uvanlig på de laveste trinnene).
Hovedinnttykkei er at fordelingen av midler til spesialundervisning og tilpassei opplæring er ommentlig riktig
mellom de rene barneskolene og de rene ungdomsskolene, kanskje med en liten vridrung ifavor av
ungdomsskoler.

4.5.5 Klarer modellen å fange variasjon i skolenes behou på en treffsikker måte?

Kriteriemodellen fordeler maller til spesialundervistung og tilpasset opplæring iii fra kriterier og vekting som vist
i Tabell 17.

Den enesie konsekvensen av dette er at summene ikke fordeler seg il 100 prosent. Vi forstår av sammenhengen al
kombinerte skoler mottar 28 prosent av sostodemograflsk tildeling (100-51-21), at de har 27 prosent av alle elever med vedtak

om spesialundervisning (100-50-23), at de har 24 prosent av alle elever (100-58-18), 28 prosenl av alle lærertimer 141

spesialundervisning og 26 prosent av all assislentbruk.
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Tabell 17

-Ressuner 01-cfrrer mefi brbm-forspearalunderrlsoin

krileriene IntseMert i denne tfibakn.

IEpavset appllarriteff tildeles de nfike s nlene baserfpfi

VekfKriterium
Andel elever 10 %
Andel innbyggere 0.17 k med hjelpestemad 15 %
Andel elever • (multiplisert med)lavinntektstrideks 20 %
Andel elever * utflyttingsindeks 20 %
Andel bam med enslige forsørgere * lavinntektsindeks 20 %
Andel barn med enslige forsørgere * uttlyttingsindeks 15 %

Deloitte har ikke sett noen eksplisitt begrunnelse for fsstsetting av kriterier og vekter.31 Araagelig var
kalibreringen basert på skjønn. at erfarne pedagoger vurderte hva som var kjennetegn ved elever som flikk
spesialundervisning og tilpasset opplæring, og valgte ut noen objektive kriterier for å finne igjen shke elever i et
inntaksområde. De kriteriene som ble valgt har god forankring i studier av læring, 12005 ble kriteriene evaluert og
på bakgrunn av dette justert noe. Da korrelerte justerte kntener hver for seg godt med skolenes utgifter til
spesialundervisning35 I ressursfordelingsmodellen inngikk de ulike kriteriene med nokså lik vekt —det gjør at den
samlede modellen tkke nødvendigvis ga en presis fordeling ut fra behov. Når modellen nå har wert i bruk over en
lenger periode, samtidigsom omfanget av spesialunderwsning har volestkraftig, kan det være nødvendig å se
nokså åpent på kriteriene som inngår i modellen og vektingen av hverl enkelt krilerium.

Figur 17 nedenfor viser sammenhengen mellom antall elever som får spesialundervisning, og hvor store ressurser
som står til rådighet gjennom kriteriemodellen (sosiodemografiske kriterier). Linjene er trendlinjer for benholdsvis
bameskolene (mørkeblå), ungdomsskolene (gremn) ogde kombinerte skolene (lyseblå).

60 700 10 20 30 40 50

Antall elever med spesialvedtak

Barneskole * Ungdomsskole • Kombinert

Figue 17 Kriteriemodellens rildeling og antall vedlakselever, skoler uten spesialgruppe, 2007-2013. Ivinjene er
Irendlinjer for bfirneskoler (morkeblå), ungdomsskoler (gronn) og kombinerte skoler (Isseblå).
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Diagrammet over illustrerer et problem med kntertemodellen For barneskoler og ungdomsskoler er den
grunnleggende innretningen i modelten jo flere vedtakselever desto storre tildefing, men en del skoler
ligger langt fra trendlinjen. For de kombinerte skolene tlyseblå kvadrater) ser vi ingen positiv sammenheng
mellom tildeling og antall vedtakselever. Hvis vi t stedet for å benytte kriteriemodellen hadde fordelt tre millioner
kroner til hver kombinerte skole, uavhengig av skolesterrelse eller hefolkning i inntaksområdet, ville vt få en

14 Byrådssakene som ligger til grunn for budsjeffordelingsmodegen (299/02 og 343103) gir ingen eksplisitt begrunnelse for
vektingen mellom demografiske og sosiookonorniske kriterier.
35 Se Farst og Hovserslad (2005): «Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen»
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nesten like god fordeling som vi får gjennom kriteriemodellen. Forklaøngskraften e:hefier ikkehøy for
barneskoler og ungdomsskoler.36

Ideelt sett burde tildelingen av sosiodemograftske midler per elev med vedtak om spesialundervisning, være så lik
som mulig, uavhengig av hvilken skole eleven med vedtak går på. Et resultat av den store spredningen i grafen
over er imidlertid at tildeling per elev med vechak varierer betraktelig fra skole til skole. Tildelingen varierer fra
30 000 kr per eley med vedtak tif 260 000 kr per elessmed vedtak. Dette er synliggjort figur 19. Figuren unfikerer
også en viss skjevfordeling mellom øst og vest der tildelingen per vedtakselev gjennomgående er høyere i vestlige
bydeler.

Figur 18 Sasiodemografisk tildelirig per elev med spesialunderviming, skoler uten spesinlgruppe, 2013

Tusen kr

fl Vest
øst

Det er urealistisk å designe en krileriemodell som presist maleher def underliggende behovel for
snesialundervisning og tilpasset oppkering, men det bør være mulig åjustere kriteriene eller sektingen civ
kriteriene slik at skolene mottar en lMere tildefing ner vedtakseley

4.5.6 Alternative forklaringer på behovet for spesialundervisning på grunnskolene

f prinsippet kan det være en rekke årsaker til at dagens kriteriernodell ikke fordeler hke mye pengerldhver
vedtakselev "

I. Vektingen av knteriene som inngår kan være uhensfictsmessige —modellen fanger eksempelvis opp at
inntekt er viktig, men tillegger kanskje ikke dette forholdet tfistrekkelig vekt.

2 Operasjonaliseringen av variablene kan være uhensiktsmessig —modellen forsøker å fange opp
betydningen av ressursfattige familier, men kanskje er grensen for å ha lav inntekt satt så lavt at mange
ressurssvake familier ikke inkluderes.

36 Det vanligste målet for presisionen i en prmliksjon, er å bruke minstekvadraters metode.Hvis vi ikke hadde noen

informasjon om skoleneog deres behov, ville vi fordelt midlene likt til alle skoler med eado millioner kroner til hver.

Presisjonen i den bldelingsnnetoden kan vi måle ved å legge sammen avstanden fracn tenkt linje som viser gjennomsnitlet ned

til hver enkelt observasjon —enda vanligere er det se på kvadratet av alle avstandene. Det gjør at vi prøver å unngå grove
avvik, men tillater mange små avvik. I figuren over er R2 ca. 31 mosent. Det betyr al kriteriemodellen reduserer den ulorklarte

variasjonen med 31 prosend sammenlignet med å gi en lik sum til alle skoler.

37 For en diskusjon om antall vedlakselever er ct egnet mål på behov, se diskusjonen i kapinel 4.5.1
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3, Kanskje finnes det andre forhold som forklarer/predikerer spesialundervisning, og som modellen ikke
fanger app. Er det for eksempel slik at foreldres utdanningsnivå, eller omfanget av barnevernssaker kan
gi en indikasjon på hvor mye spesialundervisning som trengs?

Kanskje er det mye tilfeldig variasjon i hehovet for spesialundervisning.

	

5 Kanskje er det ikke elevgrunnlaget, men forhold ved skolen som forklarer bruken av spesialundervisrung,
for eksempel Elstedeværelse av erfarne lærere som enkelt håndterer elever med spesielle behov i den
ordinære undervisningen.

I avsnittene nedenfor forsøker vi å beskrive en bedre tilnærming, uten å forlate det grunnleggende gode prinsipper
om at tildelingen bør skje gjennom objektive kriterier.

	

4.5.7 Fordeling av ressurser til spesialundervisning

Det nar blitt lagt ned en betydelig forskningsinnsats for å forstå barns læringsresultat og ftavær av læring.
Utgangspunktet var kraftfulle studier som dokumenterte at foreldres evne og kapasitet til å gi råd og hjelp ga barn
et fortrinn i skolesituasjonen, og et tilsvarende redusen behov for ekstra styrking gjennom spesialundervisning og
tilpasset opplæring,"

Eievenes sosiodemografiske bakgrunn kan måks på ulike måter, og studier har vist ar uhke forhold har en effekt
på læringsresultat:59

Kjønn spiller en effekt, ofte td jenters fordel. I en ressursfordelingsmodell har kjønn imidlernd ingen
effekt siden det ikke er nevneverdig forskjell på andelen gutter og jenter mellom grunnskolene.

Familiens inntekt kan virke alene, eller som el indirekte mål på familiens utdanningsniv&

Å komme fra en familie med eneforsørger har ofte vist seg å ha effekt.

Familiens utdanningsnivå spil ler inn på barns læringsresultat.

Foreldrenes forhold til arbeidsmarked (arberdsledighet), trygdesystemet (uførepensjon) og sosialhjelp.

Nyankomne innvandrere kan ha utfordringer, kanskje sammen med grad av integrasjon. Slik seti kan det
være nyttig å skille mellom fremmedkulturelle (utenfra OECD-området) og øvrige innvandrere. Noen
studier viser at innvandreres etterkommere gjør det godt på skolen, noen studier viser at effekten av
innvandring varierer slik at et stort innslag innvandrere kan ha effekt, mens et lite innslag innvandrere
ikke har effekt

Flytting kan være en indikasjon på manglende sosial forankring.

Studier av behov for kommunale tjenester har i noen sammenhenger vist hopingseffekter, for eksempel at
lav inntekt alene ikke har stor effekt, men at kombinasjonen av å være arbeidsledig, skilt og uten
utdanrung til sammen kan gi kompliserte levekår —og tilsvarende redusett mulighet for å støtte barnas
skolegang

Psykisk helse samt omfanget av barnevernssaker har av skoleledere blitt trukkel frem som en kilde til
merarbeid, tilpasset opplæring og kanskje spesialundervisning

Oslo kommunes statistikkonlor (UKE) har tilgang på data for en rekke forhold. Informasjon om foreldres forhold
til arberdsmarkedet, trygd og sosialhjelp finnes imidlertid kun på bydelsnivå. Det samme gjelder informasjon om
barnevernssaker og bruk av barnehage. Disse er derfor ikke inkludert i analysen nedenfor.

Når vi prever ut variablene ovenfor, vil svært mange forhold være med på å forklare omfanget av
spesialundervisning (målt som andel elever med vedrak om spesralundervisning på den enkelte skole) Imidlertid

j8 Coleinar,, i S., med flere, Equalityof Educational Opportimity, Washington DC. 1966. Denne studien var en inspirasjon

blant annet for Gudmund Ilernes, Om ulikhetens reproduksjon, i M.S. Moriensen (red.), «I forskningens lys», Oslo 1971,
39 PISA undersøkelen; Hans Bonesrønning, Lars-Erik Borge, Mananne Haraldsvik og Bjarne Strøm, Ressurser og resulloter i

grunnopplAringen: Forprosjekk SOF-rapport nr 02, 2008; Oyvind Wiborg, Clara Ase Arnesen, lens B. Grøbaard, Liv Anne
Støren og Vibeke Ophelm, Elevers prestosjonsutvilding —hvcr mye ttelyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjekt

«Ressurser og resullater», NIFU rappon nr 35, 2011; Jens B. Grogaard, livo kjennetegner borneskoler som oppnår høy skår
på nasjonale prøver? Delropport 5 fro prosjeket aRessurser ag resultater i grunnoppkeringen», NIFU rapport nr 38, 2012;

Vibcke Opheun, Jens B. Grogaard og Terje Næss, De gamle er eldtt? Berydning ov skolereseursek undervisningsformer og
keringsmiljø for elevenes preslasjoner på femtk attende og tiende trinn igrunnopplæringen, NIFU rapport 34, 2010
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er det sterk samvanasjon uieiloni mange av variablene (se vedlegg 6.2.4)40 For eksempet ea det slik at ande:
innvandrere fra ikke-vestlige land korrelerer med andel vedtakselever. Når vi legger til variabler som fanger opp
inntektsnivå og utdanningsnivå, kan vi ikke lenger se noen sterk og sikker sammenheng mellom andel innvandrere
og behov for spesialundervisning. Vi finner ingen korrelasjon mellom flyrting og spesialundervisning, verken
alene eller sammen med andre variabler Foreldres forhold til arbeidsmarkedet og famillesituasjon
(aleneforsorgere) har sterk korrelasion alene, men ikke når vi kontrollerer for inntekt.

Etter en systematisk utprøving, ender vi opp med en modell som i høy grad reflekterer der som forskning sier om
lring foreldrenes utdanning og inntekt har stor effekt. Når vi har tatt hensyn til disse variablene, er det ingen av
de andre inntaksområdevariablene som har selvstendig effekt.

Vi står igjen med folgende kriterier som vi menef gir en mer rettferdig modell for tildeling av sosiodemogrqfiske
midler til spesialundervisning:

Andel i aldersgruppen 30-59 år som har gjennomførl grunnskole, men ikke noe mer

Det relative inntektsnivået i inntaksområdel (beregnet ved hjelp av toppskattegrunnlageifi)

Del relative inntektsnivåel i inntaksområdet mulliphsert med uldanning (samme utdanningsvariabel og
inntektsvartabel som i punktene over)

Kriteriene over forklarer 46 prosent av variasjonen i andel vedtakselever. Det er en sterk modell når vi vet at
forhold ved skolene og tidsdimensjonen forklarer ytterligere 30 prosent42—det kan for eksempel bety ulik
henvisningspraksis, eller en ulik evne til å håndtere krevende elever i den ordinære undervisningen.
Regresionsanalysen bruker data fra minimum fem år, og andelen vedtakselever har endrel seg i perioden. Fortsatt
er del 24 prosent av variasjonen som er tilfeldig, eller ennå ikke forklart, men vi far likevel en sterk
forklaringskraft.

43.8 Fordeling av ressurser til assistentbruk

En betydelig kostnad for skolene er bruk av assistenter, som på ulike måter går inn i undervisningen for å slmte
elever med særskilte behov. Lønnsmidler til assistenter i grunnskolen utgjorde 213 mill kr i 2012. Disse
ressursene er ikke dedikeri til spesielle formål, men kan understøtte ordinær undervisning, spesialundervisning og
ekstraordinær språkopplæring Skoler med et stort innslag av elever med vedtak om spesialundervisning har
gjennomgående en overhyppighet av assistenter, men sammenhengen er ikke entydig og absolutt Vi har derfor
gjort en egen analyse av ressursbruken til assistenter.

Vi finner for det første at det er en svak samvanasjon mellom assistentbruk og spesialundervisningsbehov (målt
andel vedtakselever). Figur 19 nedenfor illusirerer dette poenget

40
Vedleggene inneholder spesifikasjoner av variabler som er prøvd ut, korrelasjonsmatrise og resultater fra den statistiske

analysem
AL I vedleggene har vi gjort rede for hvordan dette inntektsmålet er operasjonallsert og hvordan der skiller seg fra andre

inntektsbegrep. Merk at også personer som ikke beialer toppskatt Far beregnet et toppskattegrunnlag —som dolcumenterer at det
ikke er grunnlag for å betale toppskatt.

Bruk av fixed effeets regresjon med individuelle variabler for hver skole gjør at modellen forklarer ea. 30 prosent mer
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Figur 19 Skalenes andel vedtakselever mot andel av lennsutgifter til assistentbruk, 2007 - 2012
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Vi har ikke funnet noen signifikant sammenheng mellom andel hjelpestanader og andel vedlakselever.
Hjelpestomad gis ofte til barn med funksjonshemming.Disse elevene trenger ikke ha problemer med å følge
ordinær undervismng, men de kan ha behov for ekstra bistand. Derimot finner vi at det er en korrelasjon mellom
assistentbruk og andelen barn som moltar hjelpestønad, se figur 20 nedenfor

Eigur 20 Sammenheng mellom lonnskostnad Cd assistenter som andel av all lønn til undervisning og andel barn med

hjelpestemad - barneskokr 2007 - 2012
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En tredje signifikant sammenheng går mellom asststentbruk og andel barn i småskolen. I de yngste årsklassene er
det svært uvanlig å ta ut barn for spesialundervisning, og tilsvarende vanlig å ta en assistent med inn i
klassen/gruppen.

Til sammen forklarer andel hjelpestemader, inntekunivå og andelen elver på de første to årstrinnene noe av
assistentbruken, men kun 16 prosent.13 Imallertid er det slik at tidseffekten og faste effekter ved skolen forklarer

43 St yedlegg 6.2.5 for fullstendig analyse.
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hele 70 prosent av variasjonen Hvis vi kjenner årstallet, og hvor mange assikenter skolen allerede har ansatt, så
forklarer det altså svært mye —sosiodemografi har dermed en relativt svak forklaringskraft på assistentbrur
Fordi skolenes operasjonelle valg forklarer så mye av vartasjonen assistentbruk, er det vanskelig å ha
oppfalninger om hva som er et objektivt og riktig ntvå for assistentbruk Vi vurderer det slik at assistentbtuk bare
delvis folger samme mønster som andel vedtakselever, og at det derfor er hensiktsmessig med egne kriterier for å
fange opp slike kostnader. Fordi usikkerheten om riktig nivå på assistentbruk er stor, bør de kriteriene som
forklarer assistentbruk inngå i modellen med en lavere vekfing enn hva tilfellet ville være dersom vi tok
utgangspunkt i de samlede kostnadene som påløper til henholdsvis assistenter (ca. 40 prosent) og lønn til lærere i
spesialundervisningsøyemed (ca. 60 prosent) I fremstillingen av en alternativ modell, har vi tart utgangspunkt i at
sosiodernografisk pott bør tildeles hovedsakelrg ut fra variasjon i andel vedtakselever (75 prosent) og bare 25
prosent ut fra variasjon i assistentbruk.

25 prosent av somodemografiske midler bør dIdeles ut fra variasjon assistentbruk Følgende kriterier mener vi
bør benydes til delte:

Andel hjelpemonader

Andel elever i I. og 2. klasse

Det relative inntektsnivåel i inntaksområdet (beregnet ved hjelp av toppskattegrunnlaget49

4.5.9 Operasjonalisering av alternatio modell

Den foreslåtte modellen bruker offentfig tilgjengelig statistikk tbr å predikere hvor ressurskrevende en eIev i et
inntaksområde vil være, med tanke på spekalundervismng og tilpasset opplæring. Dette kan unrykkes som en
indeks. Elever med vekt 1,0 anslås til å være gjennomsnittlig ressurskrevende. I 2012 hadde eksempelvis Rornmen
skole et inntaksområde der levekkene tilsier at barneskoleelever skal få ca 40 prosent mer spesialundervisning
enn gjennomsnittseleven, og Svendstuen skole hadde et inntaksområde som skulle tilsi at behovet for
spesialundervisning var ca. 50 prosent mindre enn for en gjennomsnittlig barneskole i Oslo det året, se figur 21.

Figur 21 1ndeks med behovsvekter —spesialundervisning på harnelsinnene, 21112

Vesi • øst

Også for ungdomstrinnene ser vi en nokså tilsvarende vanasjon, også her er det et skille når vi holder vestlige
bydeler (og bydel Nordstrand) opp mot østlige bydeler.

Se vedlegg 6.2.1 for en forklaring av tids- og faste effekter

45 1 vedleggene har vi gjort rede for hvordan dette inntektsmålet er operasjonalisert og hvordan det skiller seg fra andre

Mntektsbegrep. Merk a1også personer som ikke betaler toppskatt får beregne et wppskaregmnalag — nettopp for å
dokumentere at det ikke er grunnlag for toppskatt.
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Figur 22 Indeles med behoveyekler —spesi alundenzisning på ungdomsifinnene, 2012

• Vest S øst

Den alternative modellen er estimert ut fra to separate regreatoner.Regresjonene forsøker å forklare 1) andel
elever med vediak om spesialundervisning og 2) andel lønn til assistemer. De to regresf onene gir hver sin
regresjonsligning, med forskjellige kriterier i hver ligning. Modellen baserer seg ikke lenger på kostnadsvekter
slik den eksistetende modellen gjør, men på e behovsindeks for hvert inntaksområde Behoysindeksen beregnes
ved å benyrte regresjonsligningene til å predikere andel elever med vedtak om spesialundervisning og andel lønn
til assistenter, Disse verdiene indekseres ved at de deles på gjennomsninet for alle tnntaksområdene, deretter
kombineres de to indeksene til en behovsindeks ved å vekte andel elever med vedtak om spesialundervisning med
75 prosent. Multiplikasjon av elevtallet med behovsindeksen gir dermed et betiovsvekter elevrall som legges til
grunn for andelen av den totale sosiodemograftske tildelingen som skolen motlar.

—----------------------------------- I Snitt 1.00
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Figur 23 Operaajonalisering av fareslått modell

Hvert inntaksområde sin "andel elever med verfrak om spesialundeDisning" og
"andel lønn assimenter" predikeres ved å benytte regresjonsligningene samt
sosiodemografisk data for hven inntaksornråde

Inilekser
variablene

De predikene variablene fra forrige steg konverteres til indekser ved å dele på
gjennomsninsverdien for alle inniaksområdene

Vi får da to indekser for hvert inntaksområde

De indekserte variablene blir kombinert ved å vekte spesialundervisning 75

prosent og assistenter 25 prosentLag en

liehovairttleks

Behovsiadeksene benyttes deretter til å beregne et abehovsvektet» elevtall

Dette behovsvektede elevtallet er beregnet ved å multiplisere elevtallet med
behoysindeksen

Den totale tildelingen deles på antall behovsvektede elever for å finne tildeling
per elev

Hver skole får da tildeling per elev multiplisert med behovsveklet elevtall
—„,

4.5.10 Effekter av foreslåtte kriteriemodell

Figurene som følger viser ireffsikkerheten til dagens kriteriemodell og foreslåtte modell, med tanke på å prechkere
antall spesialundervisningselever.

Figur 24 nedenfor viser a) hvor stort innslaget av spestalundervisningselever faktisk er på hver skole (rød firkani) i
forhold til en giennomsnitthe skole (0 prosent), b) hvor mye ressurser skolene i 2013 mottok til
spesialundervisning og tilpasset opplæring målt i andel av gjennomsnittstildelingen (grå trekant), og c) hvordan en
tenkt alternatv modell fordeler ressurser til skolene (blå sirkel). Jo nærmere den grå trekanten er den røde

firkanten, desto bedre er dagens modell til å predikere renferdig tildeling til den enkelte skolen. Det samme for de
blå sirklene: jo nænnere den røde firkanten, desto bedre til å predikere rettferdig tildeling

Ved hjelp av inntekt og utdanningsnivå, er det mulig afirklare mye av den varkssionen spesfaiundervismng som
skolene ber kompenseres for. Den alternative modellen treffer bedre enn den opprinnelige for 37 av 56
barneskoler, ogden unngår svært store avvik mellom beregnet tildeling og faktisk behov —forutsan at
vedtakselever er et godt uttrykk for behov,
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Figur 24 freffsdskerbel ulternativ og dagens prediksjon, barneskoler, 2013
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Ved å gjøre tilsvarende analyse for ungdomsskoler, ser vi al allernativ modell treffer bedre i 12 av 17 tilfeller, men
forskjellene er ikke store. Se figur 25.

Figur 25 Treffsikkerhel i allernaliv og dagens prediksjon, ungdomsskoler, 2013
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Ved å endre modellen for kombmerte skoler, får en forbedring i 10 av 12 tilfeller. Se figur 26.
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Figur 26 Treffsikkerhetellernaliv og dagens prediksjon, kombinerte skuler, 2013
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Den alternative modellen har gtennomgående den effekt at ressursbruken per vedtakselev blir likere. Dene
visualiseres i de påfølgende figurene —en figur per skoletype.

Figur 27 17kleling av eosiodemografieke midkr per i.edlakseler — Aternativ og ende modell —barneskoler 2013
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Figur 28 Fildefing av sosindemografiske midler per vedlakselev— ablernativ og eksislerende modell —ungdondskoler
2013
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Figur 29 Tildeling av sosiodemografiske midler per vedtakselev —alternativ og eksisterende modell — kombinerle skoler
2013
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Figurene som følger under viser endrina i tildeilng av susiodemografiske raidler per skole, gitt alternaw modell
som presentert i dette delkaputelet.
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Figur 30 Tddeling av sgigcIcmogrfiskc midler per skole —alternalky on eksislerende modell — barneskoler 2013

mill. kr.

Figur 31 Tildeling av sosiodemografiske midler per skole —alternativ og eksislerende modell —ungdomsskoler 2013

mill. kr.

Figur 32 Tddeling av sosiodemografiske midler Per skole —allernaliv og eksisterende modell —kombinerte skoler 2013

mill kr.

Forskjellen mellom dagens modell for tildeling gjennom sosiodemograft ske kntener og den foreslårte modellen
kan oppsummeres slik:

Skolens elevtall har ikke lenger noen effekt på modellen. Det gjør at den atternative modellen
gjennomgående blir mer treffsikker. Effekten av å ta ut dette elementet er både äjustere opp fildelingen
til skoler med en høy andel vedaskselever og justere red tildelingen for skaler med en liten andel
vedtakselever.

Mobilitet inngår ikke som kriterium i alternativ modell, fordi det ikke har noen prediksjonskraft for andel
vedtakselever. Å fjerne dette kritenel Innebærer en nedjustering av tildelingen til «gjennomtrekkskolene»

sentrum.
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Den nye måten å ta inn inntekt, kombinert med en utdanningsvariabel, bidrar til å flytte ressurser fra vest
til øst.

Variabelen som multipliserer inntekt og utdanning fungerer slik at den reduserer marginaleffekten: hvis
et inmaksornråde forst har el aproblem» (lav utdanning) er effekten av et ekstra problem (bortfall av
inntekt) litt mindre utslagsgivende for barnas læring enn det ellers ville vært.

4.5.11 Ytterlige forbedringer av tildelingsmekanismen

fotbindelse med evalueringen har skolene etterlyst aaalyser av en del sammenhenger som man erfaringsmessig
har sen at kan være drivende for spesialundervisrung Skoleledere har blant annet trukket frem psykiske problemer
og barnevernssaker, som mulige forklaringer på behovet for spesialundervisning og tilpasset opplæring Vt har
ikke hatt tilgang til informasjon om slike forhold i hver enkelt skoles inntaksområde. I stedet har vi gnippert og
inndelt skolene som om det i hver bydel bare skulle være en barneskole, Når en skole har et inntaksområde som
strekker seg over dere bydeler, har vi fordelt skolens vedtakselever til bydeler ut fra hvilken andel av barna som
sogner ttl de respektive bydelene.

Analysene som gjøres på bydelsnivå inneholder et mye lavere antall observasjoner enn analysene på skolenivå Vi
har informasjon fra 15 bydeler over en penode på fem.seks år. Med et så lite utvalg er det vanskelig å finne nye
sterke og signilikarne sammenhenger mellom vedtaksetever og sosiodemografiske forhold. Inntekt og utdanning
gir fortsatt sterk effekt—i tillegg ser vi at omfanget av barnevernssaker (andel barn med hjelpetiltak fra
barnevernet i den respektive bydelen inneværende år) har en sterk forklaringskraft —den reduserer den uforklarte
variasjonen med ytterligere ti prosent ut over inntekt og utdanning.46Dessverre er det vanskelig å bruke denne
innsikten i en kriteriemodell uten tilgjengelig offentlig statistikk på nivå med inntaksområdene. Vi anbefaler at en
alsvarende analyse gjøres på inntaksområdenivå når/hvis Uldanrungselaten får tagang på stalistikk.

4.6 Sætskilte tildelingey utenorn ressursfordelingsmodellen

I tillegg til tildeling gjennom ressursfordelingsmodellen, blir midler tildelt skolene særskitt uavhengig av
modellen (se kapittel 2.1). Vi er bedt om å vurdere fire av disse særskilte tildelingene ut ifra hvordan disse slår ut i
forhold til målsetting med tildelingene, og mål og kra‘ ttl ressursfordelingsmodellen. Vi er også bedt om å vurdere
hvorvich tildelingene kan innpasses t ressursfordelingsmodellen, og/eller om det finnes offentlig statistikk som kan
brukes som tildefingskriterium for tiltakene.

De fire tildelingene vi skal vurdere, er:

Rekrutteringspakke for lærere for skoler med særskilte utfordringer

Skjevfordeling av midler til skoler med særskilte utfordringer i lokalt lønnsoppgjør 2012

Statfige midler; Tidlig innsats I. til 4. trinn i norsk/samisk og matematikk

Groruddalssatsningen og Handlingsprogram Oslo Sør (intensjonsavtaler mellom Staten og Oslo
kommune)

Figur 33 nedenfor viser ekstratildelingene knynet td rekruttertngspakke, skjevfordeling av midler til skoler med
særskilte utfordringer i lokalt lønnsoppgjør 2012 og Groruddalssatsningog Handlingsprogram Oslo sør til de ulike
skolene i 2012. Som vi ser utgjør ekstratildelingene for de fleste skolene en forholdsvis liten andel av skolens
lotaltildeling.

46 I vedleggene har vi got mer gullsiendig informasjoa om hvilke variabler som cr prøvd ut og resultalene av

regrestonsanalysen.
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Isigur 33 Fordeling as oremerkede midler (ikke tidlig innsats-midler) for alle skoler i Groruddalen(Oslo Sor, 2012.
Tildeling i prosent av tolollildeling av undervisningsrelaterle midler

Barneskoler Ungdom koller Kombinerte skoler

Rekrutteringspeaker • Groruddalssalsingen Handlingsprogram Oslo Sør ag Foraterkel innsats

!:70)Skjevfordeing ennsoppgan2012

intervjuer med skolelederne kommer det frem at noen oppfatter det som noe tilfeldig hvilke skoler som får ekstra
nIdelinger Ekstratildelinger vil dermed kunne stride mot ressursfordelingsmodellens krav om å oppfattes som
renferdig og at kriterier for tildeling skal være kjent.

	

4.6.1 Intensjonsavtaler mellom staten og Oslo kommune vedrørende Groruddalen og Randlingsprogram
Oslo Sør

Hvert år bevilger staten og Oslo kommune minst SOmilhoner kroner hver til Groruddalssatsingen, som omfatter
flere områder, deriblant området Oppvekst utdanning, levektir, kulturaktiviteter og inkludering, der rndel:nger tH

skoler inngår. Salsningen starten 2007 og har til hensikt å vare ut 2016. Det er blant annet et mål om å styrke
skolen også etter al satsningen er over. Tilsvarende stariet Handlingsprogram Oslo Sør opp samme år med mål om
å bedre oppvekst og levekår i Søndre Nordstrand. Ulike tiltak har vært gjennomført siden 2007. I 2012 fikk to
tiltak betydelige tildelinger

Obfigatorisk forlenget skoledag (startet i 2011, for Groruddalsskolene) —alle elever på mellom- og
ungdomstrinn får forlenget skoleuken med en time norsk og en time matematikk

Flerång skoleutviklingsprosjekt i utsatte områder (startel i 2012, for utvalgte GroruddaIsskoler og Oslo
Sør-skoler). 13 skoler med 70-98 prosent minoritetsspråklige elever, hovedsakehg i Groruddalen og
Søndre Nordstrand, får hjelp gjennom et flerårig skoleutvildingsprosjekt, der det sertes i gang spesifikke
illtak for å styrke undervisningen og bedre elevenes læring

Å inkludere de skolerelaterte midlene i Groruddalssatstungen/Handlingsprogram Oslo Sør i
ressursfordelingsmodellen og fordele midlene ut fra offentlig statistikk vil tektusk kunne la seg gjøre —ved å
lildele midlene ut fra kriterier som for eksempel andel innvandrere i inntaksområdet, eller andre re1evante
kriterier. Konsekvensen av å thdele midiene ut ifra stanstikk vil være at tildelmgen blir fordelt over mange av/alle
skolene i Oslo og således i stor grad glattes ut. Groruddalssatsningen og Handlingsprogram Oslo Sør er

øremerkede prosjektmidler, der hoveddelen av nudlene er stallige, med spesifikke mål for bestamte geografiske
områder. LICfra dette vil det ikke trere et alternailv åfordele midlene grennom en kriteriemodell.

	

4.6.2 Rekrutteringspakke for lærere ved skoler med særskilte utfordringer

budsjett 2009 ble det innført rekrutteringspakke for lærere ved utvalgte skoler med særskilte utfordringer. Dette
har blitt viderefort i budsjettårene etter. Rekrutteringspakken gir de utvalgte skolene mulighet til å tilby nye lærere
tre lønnstrinn høyere enn ansienniteten tilsier. Skolene får ikke midler årene etter for å kompensere for de høyere
lønningene for de rekrutterte lærerne; dette må løses over normalt budsjen.
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Rekrutteringspakker lildeles utvalgte skoler. Ved å benytte ønskede kriterier kan en slik tildeling teknisk sett la seg
gjøre gjennom ressursfordelingsmodellen. Delte er unidlertid ikke hensiløsmess1g når målet er å stimulere
utvalgte sko1er.

Fiere skoleledere har girt uttrykk for at engangstildelinger som ekstra lønnsmidler og rekruneringspakke er gode
riltak, men at det er utfordrende for skolen å skulle opprenholde høyere lønnsnivå årene ener, når de ikke får
tildell ekstrabevilgninger. En konsekvens er at skolen får dyrere, men færre lærere En utfordring som også har
blitt nevnt er at lærere som har fått rekrutteringspakke gjerne slutter ener kort tid og starter ved skoler med mindre
utfordringer

En alternativ tildeling for rekrutteringspakken er åfordele engangstildelingen over flere år, med avtagende
Dette for å gi skolene en enklere overgang til normalt budsjelt etter rekruueringspakketildeling

	

4,6.3 Kompensasjon for skjevfordeling lokalt oppgjør fra 2012

1 2012 ble 5,85 mill, kr fordelt til utvalgte skoler med særskilte utfordringer i lokalt lønnsoppgjør. Disse skolene
var hovedsakelig de samme skolene som fikk tildelt rekrulteringspakke for nye lærere. Kompensasjonen i 2012
var en engangsrildeling.

Ettersom skievfordeling av lonnsmidler i lokalt lønnsoppgjør i 2012 var en engangstildeling er ikke denne
tildelingen noe som behøves å vurderes for å inngå i ressursfordelingsmodellen.

	

4.6.4 Tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn

Tidlrg innsats omfatter ekstra undervisningstimer i norsk/samisk og matematikk for 1. ril 4 trinn og startet
skoleåret 2D09/2010. Staten legger føringer for hvordan disse tidlig innsats-midlene skal benyttes, blant annet trl
ekstra undervisningstimer. Midlene fordeles som en særskilt tildeling på 4 864 kroner (i 2013) per elev for elever i
1. til 4. trinn på alle grunnskoler i Osto kommune. En slik tildeling vil i stor grad være i tråd med kravene til
ressursfordelingsmodellen med tanke på rettferdighet, objektivitet, enkelhet og at kriteriene skal være kjent

Ett mulig løsntng dersom det er onsktlig inktudere tidlig innsats-nadiene i ressursfordelingsmodelkn er å
inkludere midlene i elevsatsen til barneskolen. I og med at smkskolen (1. til 4. trinn) og mellomtrinnet (5. til 7.
trtnn) håndteres av en felles elevsats, vil det å legge trellig innsats-midlene inn i elevsatsen i
ressursfordelingsmodellen gjøre at skoler med varierende trinnstørrelser får mindre eller mer ressurser i forhold til
hvor mange I. til 4. Irinnselever som fakttsk skal få ekstra undervisningstimer Denne effekten per skole er
stmultr figur 34 under, for 21113-tildeling.

Figur 34 Grafen simulerer endrel bevilgning i prosent av loral undervisningsrelatert fildeling (2013) hvis ridlig innsats-
midler tar jevnt foreell pri tritmene I. 117. (mot degens ordning hvor kun elever i I. til 4. trinn Får rildeling)

let te%

ci

INE1. - 7 (10.)trinn a t. - 4 mn • 5. - 10.trinn
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Dersom vi ser på skolene som kun har I td 4. trinnselever, eller kun 5. til 10. trinnselever, vil effekten naturlig
nok være stor i hver sm retning 5 iii 7. trinnsskoler ville med en slik ordning måtte fa «gammel» elevsats uten
tielfig innsats-midler, mens 1. til 4. trinnsskoler måtte få full uttelling for tidlig innsats. For de resterende
bameskolene er effekten for de fleste skolene svært liten sett opp mot deres totale budsjett (6 promille reduksjon
for Smsen som har størst andel på småtrinnene)

VI ser ingen god begrunnelse for å mfludere lidlig innsats-midler i ressw-sfordelingsmodellen. Dersom det
imidlertid skulle være ønskelig å inkludere midlene i modellen, vil det å inkludere disse i den normale elevsatsen
være en hensiktsmessig måte å gjøre det på. (Skoler med kun 1.-4. trinnselever eller kun 5.10. trinnselever ville
måtte i så tilfelle blitt hånchert som i dag.)

4.7 Mobilitet i elevinassen

Det er fire potensielle utfordringer som følge av flytting'

	

1 At elever kommer til skolen i løpet av skoleårel (etter elevtelling L oktober) og dermed ikke utløser
elevsats for deler av skoleåret,

2. At skolen Hr høy tilsøking av ressurskrevende elever fra andre inntaksområder, og detmed pådrar seg en
elevpopulasjon som er antatt tyngre å håndtere enn det som skolen kompenseres for gjennom de
sosiodemografiske kritenene.

At elever fiytter før oppstart i I. og 8 klasse slik at skolen ikke får forutsigbarhet i budsjettering,
planlegging og rekrutteringsbehov.

4. At visse deJer av byen har et stort mnslag av unge mennesker som over tid vil fiytte ut; mobilitei gir en
vedvarende planleggingsutfordrIng

Vt behandler hver av disse potensielle utfordringene separat

4.7.1 Mobilitet i lepet av skoleåret

Hvis elever kommer til skolen dagen etter elevtelling L oktober, «taper» skolen inntekter tilsvarende 9/12 av
tildelingen per elev Budsjettjusteringer vil først få effekt fra den kommende høsten. Dette er en reell økonomisk
utfordring først når tilflyttende/tilsøkende elever gjør at skolen må opprette nye klasser på grunn av hoyt elevtall
på et trinn, eller når eleven krever ekstra ressurser til tilpasset opplæring, eller spesialundervisMng. kted unntak av
disse særtilfellene kommer det i intervjuer med skoleledere frem at tilflytting/tilsøking ikke er en reell utfordring
for skolene generelt sett. Det oppfattes hel ler ikke som en utfordring at elever flytter/søker seg bott fra skolen
løpet av skoleåret. Anslag på nIflytting/tilsøking til skoler i løpet av skoleåret er på drøye 5 prosent når en ser
perioden fra skoleåret 2006/07 til skoleåret 2012/13 under ett»Nettoflytting er en enda mindre utfordring

Deloitte har intervjuel ti skoleledere om temaet. To har uttrykt seg positivt orn en ekstra elevtelling, mensfiertallet
er komfortable med dagens praksis med én telling i året, og at tellingen skjer I. oktober.

	

4.7.2 Iley tilsoking fra andre inntaksområder

Høy tilstaking fra andre inntaksområder blir en utfordring for en skole først når de tIlsøkende elevene krever ekstra
ressurser til tilpasset opplæring, eller spesialundervisning. Dersom en skole får flere elever som krever ekstra
ressurser fra inntaksområder som har høyere sosiodemografisk tildeling per elev enn skolen selv har, vil det kunne
oppfattes som urettferdig at de «ekstra» sosiodemografiske midlene ikke følger med eleven. Det finnes ikke
daragrunnlag som kan gi ossomfanget av dette Det vi kan se på er skolen som har høyeste sosiodemourafiske
tildeling per elev (alle elever), og skolen som har laveste sosiodemografisk tildefing per elev og sammenligne
chsseto tildelmgstallene per elev For 2012 finner vi at denne differansen var 8 151 kr for barneskolene. Det vil si
at dersom en elev fra inntaksområdet med høyeste tildeling søker seg til skolen med laveste tildeling vil den
blsøkende skolen «tape» 8 151 kr i sosiodemografisk tildefing. Det er imidlertid kun en av de intervjuede
skolelederne som har nevm dette som en potensiell u1fordring. En kompensasion for en Slik siluasjon rll
komplisere modellen og omfanget av utfordringen forsvarer ikke den innsatsen som ville kreve for å bygge et
alternativt dalasett.

47 Estimat basert på mottatt data fra Utdanningsetaten som viser registreringer av elevers oppstart og slutt ved skoler i

tidsrommet 2006-2013. Vi har definert i løpet av skoleåret» lit å være æle måneder bortsett fra juni, juli og augusi.
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4.7.3 Høy mobilitet i forkant av skolestart

1 intervjuene med skoleledere, har vi fhtt innspill fra noen av skolene om at de opplever høy rnobilitet av I.
klassinger, og dels 8. klassinger, i forkant av skolestart. Dette skaper vanskelig uforutsigbarhet for skolen med
tanke på budsjettering, planlegging av klasser og bemanning Figuren under viser forholdet mellom antall
femåringer ti maneder før skolestart på første trtnn, og det antall som faktisk er kommet til skolen to måneder etter
skolestart. Skolene lengsi ttl venstre i figuren er skoler der andel I klassinger som har startet i forhold ttl
prognosen har variert mye fra år til år Vi ser at flere skoler har opplevd at kun halvparten av 5-åringene i
inntaksområdet starter ved skolen påfølgende høst.

Figur 35 Andel I. Idassinger som startet høsten i 2009-2013 i forhold til prognose per I. novembey hosten for45
-

Figur 37 nedenfor viser tydeligere noen av skolene med størst og mins1 variasjon. Lilleborg skole fikk far
eksempel om lag 10 prosent flere forsteklassinger I 2012 enn det antallet som å til grunn i prorosen fra året før,
mens det i 2011 var et frafall blant førsteklassingene p ca. 50 prosent i forhold ti I prognosen.1 Figur 36 Andel I.
klassinger som startet høsten i 2009-2013 i forhold til pvagnase pet 1. november hasten før, noen utvalgte skoter

Figur 37 Andel I. klassinger som slartet hesten i 2009-2013 i forhold il prognose per I. november hasien for, noen
utvalgre skoler
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49 Uidanningsetatea har bemerket at der cr mange laktorer som spiller inn på disse tattene, slik at "naturlige monstrg ikke blir
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For de mest berørte skotene er opptaket til førsteklasse svært uformsigbart og en betydelig planleggingsutfordring.
Det er vanskelig å skulle kompensere for denne typen utfordringer i en ressursfordelingsmodell. Like fullt kan det
vurderes smrskilte kompensasjonsordrunger utenfor modellen

4.7.4 Gjennomtrektskolene - Mobilitet over tid

Enkelte områder av Oslo har et «gjennomtrekk» i elevmasser4 Dette er skoler der tallet på elever i første trinn
avviker berydefig fra antall elever som går ot av syvende trinn. Figur 38 under viser antalI elever på 4. trinn
sammenlignet med antallet elever som disse kullene bestod av fire år tidhgere i 1. trtnn.

Figur 38 Nerlo mobilitet i løpel aa smitsknlen til elever som slarter på I. trinn 12006, 2007, 2008 og 2009 - giennomsnitt.
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spesielle tilfeller vil nettoeffekten være så sterk al bare halvparten av elevmassen er tilbake etter seks år5°. De
hardest berørte skolene er typisk sentrumsskoler SkoleIedere på disse skolene vfl nommIt oppleve en ekstra
belastning. Selv om antallet grupper og lærerinnsalsen etter hvert kan justeres ned i tråd med fallende elevtall, er
det betydelig friksjon I slike prosesser.

Enkelte skoler har en reell tilleggsbelastning knyttet til gjennomtrekk i elevmassen. Dette gjelder el begrenset
antall skoler, men er like fullt en utfordring for de skolene det gjelder. Skolene som opplever denne utfordringen
er i stor grad de samme som opplever høy mobilitet av I. klassinger iforkant av skolestart. Disse utfordringene
bør sees sammenheng. Som tidligere nevnt er det vanskehg å skulle kompensere for denne typen utfordringer i en
ressursfordelingsmodell. Det bør likevel vurderes å benytte sterskilte kompensasjonsordninger menfor modellen.

50 Vi har kun tilgjengelig data for å følge ell kull fra første til syvende klasse. Delle datasettet viser at kun halvparten av

elevene som startet i første klasse er igjen i syvende klasse for enkelte skolen
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5. Anbefaling og helhetlig vurdering
Å evaluere betyr for praktiske fonnål å måle noe opp mot et ideal som fungerer som evalueringskriterier Oslo
bystyre har ønsket at ressursfordelingsmodellen skal være rettferdig, objektiv, forstått, operasjonaliserbar og
aterprevbar. Dette kapittelet vurderer ressursfordeltngsmodellen he1het1 opp mot disse krheriene, og kommer
deretter tilbake til mulige justeringer av modellen.

Det kan være nyttig å minne om to egenskaper ved modellen som tkke er eksplisitt anført som villede
evalueringskriterier: al ressursfordelingsmodellen hør gi Oslo kommune god økonomisk styring og at den bør
oppmuntre til god ressursutnyttelse.

God ressursutnyttelse er generelt sett et gode. Effektivitet har på mange måter vært en dyd av nødvendighæ fordi
Osloskolen har hatt en kraftig vekst i eievtall. De siste årene har det kommm mer enn tusen nye elever hvert år
(tilsvarende to til tre nye skoler). Fordi elevsatsen har vært lilærekkehg å dekke giennomsninskostnaden ved å
ta en ekstra elev, og i alle fall marginalkostnaden, har ressursjordelingsmodellen sannsynlignis bidratt til å
redusere behovet for nye skolebygg og behovet for å endre barns skoletilhørighet fordi vektleggingen av elevsats
gir et insentiv til å drive effektive

Økonomistyring var ikke noe eksplisitt kriterium da modellen ble etablert, og følgelig heller ikke for
evalueringen. Man kan kanskje argumentere med al god økonornistyring er et direkte resultat av kriteriet
forståelig modell og kriteriet etterprøvbarhet. Det kan imidlerttd også være at god økonomistyring følger av
ansvarliggjøring —at en modell som har ffi øremerkinger og få justeringer ut fra kostnadsnivå også bidrar til
etterlevelse. Figur 40 under gir en indtkasjon på om dette er tilfelle. Den viser skolenes resultat per desember
2012, men fordi underskudd eller overskudd br overfert fra r til år, kan vi tenke på figuren som et uttrykk for
akkumulert resultat.

Vi ser at store skoler over tid har vært like gode til å holde stne budsjenrammer som små skoler.

1snitt har de kombinerte skolene hatt marginalt sterre utfordringæ enn barneskoler og ungdomsskoler.
Ungdomsskolene hadde i snitt større budsjettoverholdelse enn barneskolene.

Per desember 2012 hadde ungdomsskoler i snitt et budsjettoverskudd på om lag 2 prosent.

Et fåtall skoler hadde et underskudd sorn tilsvarte mer enn 4 prosent av uldelingen for regnskapsåret
2012 —i all hovedsak som en følge av etterslep fra tidligere år.

Hovedinnåykket er at ressursfordelingsmodellen har bidratt til god økonomistyring. Budsjettoverholdelsen er
tilftedssfillende, og variasdonen mellom skolene ser ut til å være lite påvirkel av skolestørrelse eller skoletype. Det
er isolerf sen en indikasjon på av modellen er god,
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Figur 40 Budsjelloxerholdelse (x-aksen) mot elevtall (y-aksen)— alle skoler 2012. Undemisningsrelaterte muller og

ulgifler
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5.1 Hensynet rettfercho. krdeling

Rettferdighet er en ambisjon som er vanskelig å måle. Vi kunne forsøkt å vurdere rettferdighet modellen ved å
kartlegge oppfatningen hos ulike skoleledere, pedagoger, elever eller foreldre. Kanskje ville det girt ny innsikt,
eller kanskje ville det bldratt til å skape et inntrykk av at rertferdighet ikke er et objekrivt mål, men preget av
ståstedel til den man spør —enten fordi svarene er taktiske eilet fordi man er mest preget av de feltet man selv
kjenner best. Erfarne lærere vil kunne mene at ressursfordelingsmodellen bør belønne læreres erfaring, fordi
erfarne lærere fører til gode resultater, etc. Er det i det hele tatt mulig å forholde seg til kravet om rettferdighet på
en objektiv og uegennyttig måte?

Deloitte har lagt til grunn allmennhetens perspektiv, ikke for eksempel perspeknvet til en skauebetaler, en lærer
eller en skoleleder. Det kan gjøres ved å stille seg utenfor problemstillingen og gjøre seg opp en oppfatning om
hvordan begrensede ressurser skulle fordeles dersom man ikke hadde noen måte å kjenne sin egen posisjon eller
identitet.5i Man stiller seg selv i en situasjon der man mi gjøre valg og prioriteringer uten å ha noen informasjon
om hvordan valgene rammer, I en slik situasjon er det rimelig å anta a, en rettferdig modell er en modell som
unngår å gjøre forskell ut over det som er nodvendig for å kompensere for naturgitte ulemper. I praksis betyr det
eksempelvis at

Elever og lærere bør holdes skadefrie for tomtepriser og byggekostnader; elever på sentrumsskolene bør
ikke komme dårligere ut enn andre elever fordj de ble født i Oslo sentrum.

Elever som har med seg en funksjonshemming fra fødsel eller oppvekst, bør f3 tilstrekkelig ekstra bistand
til å følge det løpet som skolen velger å gi til ordinære grupper.

Elever som sogner til en liten skole, bør ikke oppleve dårligere undervisning enn elever på en stor skole

(lav tddeling), men det er ikke denned sagt at det er riktig at elever på små skoler skal fa bedre
undervisning (mye oppmerksomhet i form av små grupper)

Noen vurderinger er mer krevende enn andre_Bør skoler kompenseres ut fra læreres lønnsnivå? Svaret avhenger
førsi og fremst av hva allrnennheten får tilbake. Dersom høy lønn er nødvendig for å klare å rekruttere lærere til en
skole med problemer, vil en nøytral observatør mene at de berørte skolene skal holdes skadefrie og at den ekstra
lønnen bør kompenseres. På den annen side- læreres lønn er i hovedsak en konsekvens av utdanning
(formalkompetanse) og erfaring (realkompetanse) Hvis variasjon i lærernes lønnsnivå skulle kompenseres, ville
modellen prermere elever som har kompetente lærere —men også reprodusere og forsterke ulikheter medom
skolene fordi midlene ville måtte tas fra skoler med mindre kompetente lærere. Rett ferdighetshensynet er bedre
jvaretatt om skolene får samme forutsetninger for å rekruttere og belønne lærere, altså at skoler med lav lærerlønn
(lav kompetanse) har en marginalt bedre økonomi som setter slike skoler i stand til å redusere gruppestørrelse,

Tilnærmingen er vanlig i politisk filosofi, jamfbr John Rawls frernstilling i A Theory of Jusr,ce («veil of ignorance» tegen).
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rekruttere mer erfarne lærere eller på annen måte skape likere betingelser for elevene. Dagens modell kompenserer
ikke for ulikheter i iæreres lønnsnivå, bortsett fra for skceer som har hatt ur fordringer med å rekruttere.

f utgangspunktel korresponderer Oslos ressursfordelingsmodell meget godt med hva en uhildet og uegennyllig
ialatager ville kalle rettferdig.

- De storste avvikene som er avdekket i denne rapporten relaterer seg til spesialundervisning Her er
fildelingen per vedtakselev i dagvesentlig forskjellig fra de skolene som begunshges av de
sosiodemografiske kriteriene og de skolene scrn har lav fildelingper vecitakselem

I tillegg er det pavist at små skoler ikke fullt utfår kompensert sin kostnadsulempe glennom dagens
basisbelop— i den grad del går ut over undervisningen, kan man også her snakke om el avvikfra
ambisjonen om rettferdighet.

- De ekstraordinære lildelingene, som for eksempel den statlige, særskilte tildelingen til enkellskoler i
Groruddalen og Oslo Sor, utfordrer også prisstppet om rettferdighet. Midlene fordeles til et knippe
skoler, delvis basert på skionn —selv om dette er,prosjektmidler, er det grunn til å tro at de ressursene
somfølger med også er avlastende for øvrig aktiviter

5.2 i lensynct til objektivitet

En objektiv modell bygger på målbare (observerbare) og helst uomstridte forutsetninger. En viktig side ved kravet
om objektEe kriterter er at det som legges til grunn ikke er manipulerbart og ikke gir perverieringseffekter. For
eksempel er det samvanasjon mellom behovet for spesialundervisning og skoleresultater —jo bedre
leseferdigheler, desto mindre er skolens behov for spesialundervisning og språkopplæring Dersom man forsøkte å
ta konsekvensen av dette i en ressursfordelingsmodell, ville man imidlertid få en perveneringseffekt. Jo dårligere
resultater skolen leverte, desto romsligere økonomiske rammer ville den fh.

Det sterkesre innslaget i ressursfordelingsmodellen er elevsatsen —som for 2012 stod for 67 prosent av
tildelingene til pedagogiske formål i grunnskolen. Ressursene ble fordelt ut fra antall elever på barnetrinnene og
anrall elever på ungdomstrinnene per I. oktober 2011. Tellingen skjer tilstrekkelig sent på året til at eventuell
usikkerhet om opptaket er avklart —tallet har slik sett reliabilitet. Antall elever er for mange formål en
ressursdriver. Man kan innvende at kostnadene ved å tilby undervisning i stor utstrekning er sprangvise —så lenge
en lærer kan håndtere elevene innenfor en erablert gruppe, er lønnskostnadene ved en ekstra elev forholdsms
begrensede. I det øyeblikket det er nødvendig med en ekstra gruppe, øker kostnadene sprangvis. Slik sert er antall
grupper et mer vaLiduttrykk for kostriarlsniva.

Ville det være mulig å gjøre ressursfordelingsmodellen enda mer objektiv dersom ressursene ble fordell ul fra
antall grupper? Den ressursfordelingsmodellen som var bruk før 2003 ga en kompensasjon ur fra antall klasser,
men i det ligger det en implisitt forutserning om at skolehverdagen skal organiseres slik at eleven tilhører samme
gruppe i alle fag og alle samrnenhenger. Skolene har frihet til å etablere grupper av vanerende størrelse ut fra
undervisningens karakter og elevenes forutsetrunger. Sålenge dette prinsippet legges til grunn, er koblingen
mellem antall grupper og skotens utgifter ikke lenger ldar. Hvor mange elever med gine forutsetrfinger som en
lærer kan håndtere i samme klasse eller gruppe, er for avrig et spørsmål som innebærer et innslag av skjønn.
Prinstppet om å legge antall elever til grunn for en stor del av finansieringen bidrar til å gjøre
ressursfordelingsmodellen ohjekriv —holdt opp mot akwelle afiernative tilnærminger til å finansiere pedagogisk
aktiviter

Basisbelepef og småskolesatsen som bidrar til å kompensere for smådriftsulempen ved en liren skole, er også
objektivt 1aile vanlige meninger av ordet. Basisbeløpei gis som en sum per skole, og det er ingen fornuftig
uenighel om hva som er en skole. Det er en måte å tildele på som er objektiv. Basisbeløpet har blitt justert årlig
ener lonnsvekst, som er den mest logiske justeringsfaldoren for grunnskolen.

Utfordringen med basisbeløpet, som denne utredningen har pekt på, er at smådriftsulempen i grunnskolen ikke er
absolutt og entydig. Det krever skjønn å fastsette størrelsen på bastsbeløpet i utgangspunktet. Alternativet er å øke
tildelingen gjennom småskolesatsen, altså den ekstra elevsatsen som skoler med færre enn 260 elever mottaE og
den særskilte tildelingen til Sørkedalen og Maridalen skoler. Utfordringen med en slik tilnærming I igger
innslagspunktene. En skole med 260 elever motrar ingenting, en skole med 259 elever mottar ganske mye. Holdt
opp mot alternative måter å håndtere smådrifisulemper på, er meloden objektiv.

Kriteriemodellen som fordeler midler til spesialundervisning og tdpasset opplæring, har en eksplisitt annen
tilnærming enn uldelingene ril byomfattende spesialgrupper og språkopplæring. Nettopp fordi det ligger belydelig
skjønn i bruken av tilpasset opplæring og spestalundervisning, har det vært viktig å ikke lage insentiver for å finne
flest mulig elever som kan holdes ulenfor ordinær undervisning Osloslilnærming har vært å identifisere
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kjennetegn ved befolkningen i inntaksomrklet som kan predikere behovet for slik undervisning —og så fordele
nudler basert på sosiodemogratiske kriterier. Disse er nødvencligvis mer objektive enn skolens egen vurdering av
elevens behov. Tilnærmingen har noen utfordringer knyttet til datakvalitet (reliabiblet) —for eksempel har det
historisk vært vanskelig å samle inn god informasjon om antallet hjelpestrmader i et inntaksområde. Oslo
kommune har imidlertal satt av ressurser og kampetanse til å løse slike utfordringer i samarbeid med Statistisk
Sentralbyrå. Del egentlige problemet er informasjonens validitet. Dagens modell klarer bare å forklare en
begrenset del av variasjonen i bruken av spesialundervisning og assistenter. Selv med en justering av modellen, vil
mye av variasjonen forbli uforklart.

jOrdele midter til spesialundervisning og tilpasset opplæring er krevende, uanseil hsilken metode som legges tll
grunn. De fleste skoleledere som har vært intervjuet oppfatter tilmermingen med sosiodemograjiske kriterier som
mer objektiv enn alternativene som innebærer skjønn. Ltlfra hensynet til objektivitet er modellen god, men av
rettferdighetshensyn bor det tilstrebes å utvikle en modell med høyere forklaringsløaft enn den som ligger i
dagens modell.

5.3 Hensyner til at skolene skal være ktent med modellen
Bystyret har hatt som ambisjon at ressursfordelingsmodellen skal være kjent og forstått blant skolene Sett fra
utsiden virker modellen forholdsvis enkel —ressurser til pedagogisk aktivitet fordeles med en sum per skole, en
sum per elev, en ekstrabevilgning til elever i spesialgrupper eller språkopplæring, og en pott penger som fordeles
ut fra antatte levekårsulernper (sosiodemografi) i inntaksområdet Når politiske myndigheter har besluttet et
ekstraorknært tiltak, har ressurser til slike blitt fordelt utenfor modellen.

Deloitte har snakket med skoleledere som representerer variasjonsbredden i Osloskolen, store skoler og små
skoler, skoler med mye flytting og lite flytting, skoler med vanskelige levekår i inntaksområdel og skoler i
inntaksområder med komparativt gode levekår Modellen er gjennomgdende kjent og forstått —de som også er
kjent med modellenfra for 2003 tenderer også til å mene at den er enklere åforstå enn før.

For skolelederne er det vesentlige am man forstår sin økonomiske handlefrihet i perioden. Denne påvirkes kraftig
av elevsatsen. Dermed er det hetter ikke overraskende at skole;edere fra inntaksortsråder med mye flytting
opplever større usikkerhel om rammen enn skoleledere fra inntaksområder med lite flytting. Analysen har indikert
at flytting underveis i et skoleår er et problem av lite omfang —altså elever som kommer flyttende erter telledatoen
1. oktober. Den reelle utfordringen ligger ved skolestart på første og åttende trinn —mange familier flytter i
fortundelse med skolestart. Problemet bør imidlertid være håndterbart så lenge flyttemønsteret er tilnærmet
farutsigbart. Et lite knippe skoler har reelle problemer med åfå et distrekkelig godt onslag over elevmassen ved
skolestart For dette fåtallet skoler tilfredsstiller ikke ressursjordelingsmodellen fullt ut behovet for kjeme
rammer. Antagelig ligger de gode løsningene for slike skoler Menfor ressursfordelingsmodellens rommer.

5.4 I lensynet id;at modellen skal være enkel å operere
En modell som er enkel å operere vil trolig resultere i lav ressursbruk i økonomifunksjonene, lite
etterkompensasjon, god tilgang til data og liten andel av tildelinger utenfor modellen. Vi har sett at

Omfanget av ekstraordinære tildelinger er lite.

Arbeidet med ressursfordelingsmodellen håndteres av en ganske liten organisasjon.

Omfanget av fed er lite, og størrelsen på de feilkalkulasjonene som har vært gjort siste seks år er
uvesentlige,

Med noen få unntak har Oslo en god rutine for å skaffe data til sin kriteriemodell

Ved å legge samme elevtellmg il grunn som Grunnskolens Informasjonssystem (GSD, får man
elevtellinger med god kvalitet uten ekstra kostnad

Ulfra hensynel til operasjonabsering virker ressursfordelingsmodellen hensiktsmessig.

5.5 I lensyner til at modellen skaI kurme etterpråves
I utgangspunktet vil en modell basert på objektive kriterier sam er enkel å operasjonalisere og forstå også være
etterprogbar, forutsatt at noen ekstra forufselitinger er til stede: det bør være transparens og åpenhet om tildeling
og grunnlag, man bør i så stor utstrekning som mulig basere seg på offentlig tilgjengelig statisiikk, og modellen
bør være noenlunde konsistent over tid.
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Osloskolen har endret seg de siste årene, og det er ikke unaturlig at det også har skjedd endringer I inntaksområder
og ressursbruk. De mest påfallende endringene består i

En økning i elevtall som gjør at inntaksornrådene har endret seg —det gjør også sammenligning over tid
vanskeligere, uten at det kan sies å være en svakhet ved ressursfordelingsmodellen. Ingen god modell
forblir uendret når omgivelsene endrer seg.

Over tid har spesialundervisning og tilpassel opplæring blitt relativt mye mer vanlig, uten at modellen har
kompensert for ressursbruk eller eventuelle eadringer i behovsdriverne,

Over tid har elever på barne(rinnet art mer oppfølging, og den relative forskjel len mellom timetal/ på
ungdomstrinnet og barnetrinnet har endret seg —i enda større grad enn modellen har endret seg,

Smådriftsulempen for små skoler er vedvarende, men erfaringsgrunnlaget når disse satsene ble fastlagt
var fite og variasjoner mellom skolene store. Størrelsen på smådrifisulempen har vist seg vanskeltg å
etterpreve.

For skoleledere er det amagelig vdaigst at modellen gir ilkebehandling og at man finner en begrunnelse for
hvordan fildeling har funnet sted På delfundamentale området er modellen enerprovbar, selv om
beregningsgrunnlagef kan være vanskefig å etterprove, særlig over tid.

5.6 Oppsummerina av anhefahe endringer

I gjennomgangen av ressursfordelingsmodellen (kapittel 3) har vi tkke bare påpekt enkelte utfordringer i dagens
ressursfordelingsmodell, men også vist hva slags fremgangsmåte som kan korrigere utfordringer med modelleta

Som anført, får man svært varierende resultater fra år til år når man etterkalkulerer smådriftsulemper
basert på et utvalg skoler. Dersom man gjør ea kalkulasjon basert på et større datasett, kommer man frem
til en større smådriftsulempe enn det som det er tatt høyde for i dagens ressursfordelingsmodell (jamfør
kapittel 4 2) Hele smådriftsulempen trenger ikke kornpenseres —forutsatt at modellen kompenserer
Mempene for en typisk veldrevet, men liten, skole. VI har foreslått en avkortning på 15 prosent (jamfør
kapittel 4.22), noe som fikevel innebærer en økning til 2,3 millioner kr t basisbeløp for en barneskole,
2,6 millioner kr for en ungdomsskole og 3,5 millioner kr for en kombinert skole (i 2012).

Dersom basisbeløpel heves i tråd med anbefalingen over, kan småskolesatsen fiernes —det vil også gi en
mer rettferchg og objektiv modell (jamfør kapittel 2.3).

Dersom basisbeløpet heves tas dette hensyn til i en ny kalkulasjon av elevsatsen —og i den relative
fordelingen mellom ungdomsskoler og bameskoler Summen av disse endringene innebærer at elevsatsen
synker til 40 500 kr for elever på barnetrinnet i 2012 og 44 700 kr i 2012 for elever på ungdomstrinnet
(jamfør kapittel 4.3 2)(10,3 prosem høyere for ungdomstrinnet). I sum elevsatsens andel av den totale
rammen til pedagogisk aktivitet da synke noe, fra 67,6 til 65,4 prosent av samlet tildeling i 2012.

Dersom basisbeløpet ikke heves, er det likevel hensildsmessig med en justenng mellom barnetrinn og
ungdomstrinn. I snitt er det da 12,7 prosent mer ressurskrevende å gt undervisning til en elev på
ungdomstrinnet enn på barnetrinnene (jarnfør kapittel 4.3.1).

Tildelingene til spesialundervisning og tilpasset opplæring baserer seg på sosiodemografiske kriterier
(observerbare forhold ved levekårene inntaksområdel). Disse tildelingene kompenserer ikke skolenes
totale kostnader til spesialundervisrung og assistentbruk. Vi har likevel ikke foreslått endringer i den
samlede tildelingen —dels fordi kritertemodellen aldri blir helt treffsikker, dels fordi det er stor variasjon
i skolenes ressursbruk per elev med særskilte behov. Det er ikke opplagt hva slags ressursbruk som er et
riktig svar på de ulike utfordringene knyttet til denne elevgruppen (jamfør kapittel 43.3)

Uavhengig av størrelsen på den samlede bevilgingen til sosiodemografisk tildeling, kan det være
hensiktsmessig å finne kriterier og vekter som fordeler ressursene likere ut fra amall vedtakselever og
faktisk ressursbruk til assistenter aamfør kapittel 4.5.7 og 4.5.8). Vi har foreslårt at tildelingen til
spesialundervisning settes ut fra en kombinasjon av mntektsnivå og utdanningsmvå (75 prosent av
sosiodemografisk Vi har videre foreslått at skolene kompenseres for sin assistentbruk ut fra
andel elever på første og andre trinn, andel hjelpesamader og inntektsnivå, jamfør kapittel 4.5.8 (25
prosent av sostodemografisk ttldeling),

Llavhengig av hvilke endringer man velger å implementere av anbefalingene over, bør endringene
implementeres sammen med en form for overgangsløsning. Selv om endringene kun flytter en mindre del
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av skolenes budsjetterte Mntekter, er det naturlig å Pnplementere endringen over en petiode på for
eksempel tre år, av respekt for de mange føringene som skoleledere må ta hensyn til.

Analysene gjort på bydelsnivå indikerer at barnevernssaker er en faktor som påvirker behovet for
spesialundervisning Denne informasjonen var ikke filgjengelig per inntaksområde når denne rapporten
ble skrevet, men vi anbefaler at en tilsvarende analyse gjøres på inntaksområdenivå når/hvis
Utdanningsetaten fdr tilgang på statistikk.

5.7 Erfekt av å implementele anbefalte endrinaer

Figurene nedenfor viser effektene av en full implementering av alternative tildelinger (figur 44 —figur 46 viser
effekt i kroner, mens tigur 53 —figur 55 i vedlegg 6,3 viser effekter i prosent av tildeline). økningen av basisbeløp
og endring i elevsats har en vridningseffekt fra store skoler td små skoler og fra ungdomsskoler til kombinerte
skoler og barneskoler. At endringen er negativ for ungdomsskoler kan ha sammenheng med at ungdomsskoler i
snin går med overskudd, ref. figur 40. Størst effekt har en eventuell omlegging av sosiodemografiske kriterier,

Forskjellen mellom dagens modell for tildeling gjennom sosiodemografiske kriterier og den alternative modellen
kan oppsummeres sJik

Skolens elevtall inngår ikke lenger i den alternative sosiodemografiske kriterlemodellen Det gjør at den
alternative kriteriemodellen gjennomgående blir mer treffsikker, Effekten av å ta ut dette elementet. er
både åjustere opp tddelingen til skoler med en høy andel vedtakselever, og justere ned tildelingen for
skoler med en liten andel vedtakselever.

Mobilitet inngår ikke som kriterium i alternativ modell som fildeler ut fra antall elever med vedtak om
spesialundervisning, forch det ikke har noen prediksjonskraft for andel vedtakselever. Å fierne dette
kriteriel innebærer en nedjustering av tildelingen til «gjennonntrekkskolene» i sentrum, til fordel for
etablerte bomiljøer.

Substitusjon av lavinntektsindeks med et knterium som differensierer inntekt mer hensiktsmessig øker
modellens prediksjonskraft.

1ntroduksjon av utdanningsnivå har ingen spesiell vridningseffekt, men øker den samlede prestsjonen i
modellen.
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5.7.1 Effekter av alternativ modell

Effekter på totaltildeling per elev

Figur 41 Semlet tildeling per elev for berneskoler —allernafiv og elesislerende modell 2013
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Effekter per skole - endring i kroner
NB: Tilsvarende grafer, men med effekter fremstilt i prosent av totaltildeling, er vist 1vedlegg 6.3.

Figur 44 Elleki åst oke Ixosisbelop og endre kriferiemodelk endring i null kr for regnekapeåret 1013. alle barnes der
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Figur 45 Effekt av å nke basisbelop og endre krileriemodell, endring i mill, kr fur regnskapsåret 2013, alle
ungdonnskoler
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Figur 46 Effekt av å oke basisbeløp og endre kriteriemodell, endring i mill, kr for regnskapsgret 2013, alle kombinerte
skoler
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5.8 Effekt av å implernentere anbefaïte endringer med annen forskjell i
elevsats

våranbefaling er å basere forskjellen i elevsats mellom ungdomstrinnet og barnetrinnet på differansen i faktiske

kostnader per elev. Dersom man skulle ønske å benyrte seg av el annet mål på hvor mye dyrere en

ungdomsskoleelev er enn en barneskoieelev, følger effektene av to andre mål i kapittel 5 8.1 pg 0.

5.8.1 Samlet effekt ved 12,4 prosent forskjell mellom elevsats på barnetrinnet og ungdomstrinnet

Figur 47 EITekt av øke hasisbelop, endre kriteriemodell og justere forskjellen i elessals til 12,4 prosent, endring
kr eor regnskapsiiret 2013, alle barneskoler
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Figur 48 Effekt av å øke lansisbelrip, endre kriteriemodell og juslere forskjellen i elevsats 11112,4 prosenl, endring i mill.
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Figur 49 Effekl av å oke basisbeløp, endre kriteriemodell og justere forskjellen i elevsats til 12,4 prosent, endring i mill.
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Tar man utgangspunkt i reelt dmetall per elev bør elevsatsen være 12,4 prosent høyere på ungdomstrinnet enn
bametrinnet. Dette medfører en elevsats på barne- og ungdomstrinnet på 43 000 og 48 300 kroner i 2013. Ved
anbefalte alternativ med 10,3 prosent forskjell er disse beløpene 43 200 og 47 600 kroner. Figurene over viser
hvordan den anbefalte uldelingen blir når forskjellen i elevsats er 12,4 prosent (ikke 10,3 prosent) i forhold til
eksisterende tildeling for 2013.

Effekten av å øke differansen mellom elevsatsene fra 10,3 til 12,4 prosent er relatbrt marginal. Elevsatsen synker
med 200 kroner per elev for barnetrinnet og øker med 700 kroner per elev på ungdomstrinnet. En barneskole med

eks. 500 elever vil få en reduksjon i samlet tildeling på 100 000 kroner, noe som utgjør svært lite for en skole
med denne størrelsen. Effekten for ungdomskolene er noe større (en skole med 500 elever vil få 350 000 kroner
økning), men endringen, som andel av samlet tildeling, er fortsatt liten.
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5.8.2 Samlet effekt ved 15,2 prosent forskjell mellom elevsats på barnetrinnet og ungdomstrinnet

Figur 50 Effekt ov å oke basisbelop, endre kritememoden og justere forskjellen i elevsots III 15,2 prosent, endring i mill.
kr for regmkapsaret 2013, alle barneskoler
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Figur 51 Effekt av oke basisbelop, endre kriteriemodell og justere forskjellen i elevsals til 15,2 prosent, endring i mill.

kr for regnskapsaret 2013, alle ungdomsskoler
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Figur 52 Effekt av oke basisbeløp, endre krileriemodell og justere forskjellen i dersals til 15,2 prosent, endring i mill.

kr for regnskapsåret 2013, alle kombinerte skoler

Haugen
Lindeberg

Bøler
Veitvet

Rammen
Abildsø
Op.psal

Egøråsen
Helyenha

AGGI
Linderud

Gran
Karlsrud

Lamberlseter
Kastel Ht

MajomIga
Ruseløkka

Bjaisen
vertenborg

Sagene
Marienlyst

Ila 	

M

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Endring totalt Endring basisbeløp, elevsats Endring sosiodemografi
og småskolesats

Tar man utgartgspunkt i timetall per ettsi henhold til tæreplan bør elevsatsen være 15,2 prosem høyere på

ungdomstrinner enn bametrinnet. Dene medfører en elevsats på bame- og ungdomstrinnet på 42 700 og 49 200

kroner i 2013. Ved anbefalte alternaliv med 10,3 prosent forskjell er disse beløpene 43 200 og 47 600 kronen

Figurene over viser hvordan den anbefalte tildelingen blir når forskjellen i elevsats er 15,2 prosent (ikke 10,3

prosent) forhold til eksisterende tildeltng for 2013.

Sammenlignet med effekten av å justere differansen fra 10,3 til 12,4 prosent, blir effekten av justeringen til 15,2

prosent ca dobbelt så slor. Dette medfører fortsatt ikke store endringer for en barneskole, men effektene for en

ungdomsskole er ikke lenger uvesentlig. En ungdomsskole med 500 elever vil få en økning i tildeling på 800 000

kroner,
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6. Vedlegg

6.1 Skolestatistikk

6.1.1Generel1 informasjon

Taben 18




Skoleinkrmasjon - barneskokr 2012/2913




Skole skojek Elevtall Geograll Spesialgruppe

Ammerud 2012-13 558 Øst Ingen spesialgruppe
Bakås 2012-13 182 Øst Ingen spesialgruppe
Bekkelaget 2012.13 571 Vest Ingen spesialgruppe
Bestum 2012-13 559 Vest Ingen spesialgruppe
Bjørndal 2012-13 529 Øst Ingen spesialgruppe
Bogstad 2012-13 379 Vest Ingen spesialgruppe
Bolteløkka 2012-13 406 Vest Ingen spesialgruppe
Bryn 2012-13 392 Øst Spesialgruppe ved skolen
Bygcløy 2012-13 377 Vest Ingen spesialgruppe
Disen 2012-13 578 Vest Ingen spesialgruppe
Ekeberg 2012-13 617 Vest Ingen spesialgruppe
Ellingsruclåsen 2012-13 427 Øst Ingen spesialgruppe
Furuset 2012-13 283 Øst Ingen spesialgruppe
Gamlebyen 2012-13 280 Øst Ingen spesialgruppe
Godlia 2012-13 411 Øst f ngen spesialeruppe
Grefsen 2012-13 525 Vest Ingen spesialgruppe
Grindbakken 2012-13 468 Vest Ingen spesialgruppe
Grorud 2012-13 371 Øst Ingen spesialgruppe
Grunerlokka 2012-13 423 Øst Ingen spesialgtuppe
Hallagerbakken 2012-13 365 Øst Spesialgruppe ved skolen
Hasle 2012-13 545 Øst Spesialgruppe ved skolen
Huseby 2012-13 562 Vest Ingen spesialgruppe
Høybråten 2012-13 588 Øst Ingen spestalgruppe
Jeriko 2012-13 181 Øst Spesialgruppe ved skolen
Kampen 2012-13 509 Øst Ingen spesialgruppe
Kjelsås 2012-13 752 Vesi Spesialgruppe ved skolen
Klemetsrud 2012.13 199 Øst Ingen spesialgruppe
Korsvoll 2012-13 585 Vest Spesialgruppe ved skolen
Kringstå 2012-13 1R3 Vest Spestalgruppe ved skolen
Lakkegata 2012-13 354 Øst Ingen spesialgruppe
Lilleaker 2012-13 405 Vest Ingen spesialgruppe
Lilleborg 2012-13 441 Øst Ingen spesialgruppe
Ljan 2012-13 268 Vest Ingen spesialgruppe
Lusetjern 2012-13 317 Øst Ingen spesialgruppe
Lutvann 2012-13 377 Øst Spesialgruppe ved skolen
Lysejordet 2012-13 537 Vest Ingen spesialgruppe
Løren 2012-13 671 Øst Ingen spesialgruppe
Manglerud 201 3-13 377 Øst Ineen spestalgruppe
Maridalen 2012-13 41 Vest Ingen spesialgruppe
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Tabell 18 Iforba Skoleinformasjon - barneskoler 2012/2013

Skole Skoleår Elevtall




Geografi Spesialgruppe

Mortensmd 2012-13




370 Øst 1ngen spesiatgruppe
Munkerud 2012-13




668 Vest Ingen spesialgruppe
Mollergata 2012-13




245 Øst Ingen spestalgruppe
Nedre Bekkelaget 2012-13




252 Vest Spesialgruppe ved skolen
Nordpolen 2012-13




183 Øst Spesialgruppe ved skolen
Nordsirand 2012-13




496 Vest Ingen spesialgruppe
Nordtvet 2012-13




412 Øst Spesialgruppe ved skolen
Nøktevann 2012-13




404 Øst Spestalgruppe ved skolen
Prinsdal 2012-13




448 Øst Ingen spesialgruppe
Rosenholrn 2012.1 3




233 Øst Spesialgruppe ved skolen
Rustad 2012-13




450 Øst Spesialgruppe ved skolen
Rødtvet 2012-13




497 Øst Spesialgruppe ved skolen
Seterbråten 2012-13




342 Øst Spesialgruppe ved skolen
Sinsen 2012-13




495 Øst Spesialgruppe ved skolen
Skjønnhaug 2012-13




193 Øst Ingen spesialgruppe
Skøyen 2012-13




557 Vest Ingen spesialgruppe
Slemdal 2012-13




604 Vest Ingen spesialgruppe
Smestad 2012-13




628 Vest Spesialgruppe ved skolen
Stenbråten 2012-13




500 Øst Spesialgruppe ved skolen
Stig 2012-13




398 Øsl Ingen spesialgruppe
Stovner 2012-13




608 Øst Ingen spesialgruppe
Svatttjern 2012-13




169 Øst Ingen spestalgruppe
Svendstuen 2012-13




389 Vest Ingen spesialgruppe
Sørkedalen 2012-13




58 Vest Ingen spesialgruppe
Tiurleiken 2012-13




291 Øst Ingen spesialgruppe
Tonsenhagen 2012-13




494 Øst Ingen spesialgruppe
Toppåsen 2012-13




321 Øst Ingen spesialgruppe
Trasop 2012-13




489 Øst Ingen spesialgruppe
Trosterud 2012-13




373 Øst Ingen spesialgruppe
Tveita 2012-13




201 Øst Ingen spesialgruppe
Tøyen 2012-13




254 Øst Ingen spesialgruppe
Tåsen 2012-13




714 Vest Ingen spestalgruppe
Ullevål 2012-13




570 Vest Ingen spesialgruppe
Vahl 2012-13




325 Øst Spesialgruppe ved skolen
Vestli 2012-13




469 Øst Spesialgruppe ved skolen
Vinderen 2012-13




427 Vest Ingen spesialgruppe
Voksen 2012-13




546 Vest Spestaigruppe ved skolen
Vålerenga 2012-13




571 Øst Ingen spesialgruppe
Østensjø 2012-13




390 Øst Ingen spemalgruppe
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TabeU 19




Skoleinformasjows Hogdomsskoler., 2/2013




Skole Skoleå r Elevtall Geografi Spesialgruppe

Apalløkka 2012-13




380Øst Ingen spesialgruppe
Bjørnholl 2012-13




398Øst Spesialgruppe ved skolen
Bjørnsletta 2012-13




163Ves1 Spesialgruppe ved skolen
Brannftell 2012-13




525Vest Ingen spesialgruppe
Ellingsrud 2012-13




225 Ost Ingen spesialgruppe

Engebrålen 2012-13




781Vest Spestalgruppe ved skolen
Frydenberg 2012-13




447Øst Ingen spesialgruppe
Fyrstikkalleen 2012-13




382Øst Ingen spesialgruppe
Groruddalen 2012-13




350 Øst Spesialgruppe ved skolen

Haugenstua 2012-13




381Øst Ingen spesialgruppe
Haugerud 2012-13




364Øst Ingen spesialgruppe
Hauketo 2012-13




306Øst Spesialgruppe ved skolen

Holmlia 2012-13




338Øst Ingen spesialgruppe

Hovseter 2012-13




576Vest Spesialgruppe ved skolen

Jordal 2012-13




484 Øst Spesialgruppe ved skolen
Lofsrud 2012-13




371Øst Ingen spesialgruppe
Midtstuen 2012-13




414Vest Ingen spesialgruppe

Nordberg 2012-13




604Vest Ingen spesialgruppe
Nordseter 2012-13




522VesI Ingen spesialgruppe

Ris 2012-13




418Vest Ingen spesialgruppe

Skullerud 2012-13




240 Øst Spesialgruppe ved skolen

Skøyerfasen 2012-13




456 øst Ingen spesialgruppe

Stasjonsfjellet 2012-13




269 øst Ingen spesialgruppe

Tokerud 2012-13




263 Øst Ingen spesialgruppe

Øraker 2012-13




344Vest Ingen spesialgruppe
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Tabell 20

Skolein ormasjon - komblnerte skoler 201212013

Skole Skolear Elevtall Geograft Spesialgruppe
Abildso 2012-13




61Øst Spesialgruppe ved skolen
Bjølsen 2012-13




492 Ost Ingen spesialgruppe
Bjøråsen 2012-13




346Øst Spesialgruppe ved skolen
Bøler 2012-13




726 Øst Spesialgruppe ved skolen
Gran 2012-13




472 Øst Ingen spesialgruppe
Haugen 2012-13




565Øst Ingen spesialgruppe
Høyenhall 2012-13




606 Øst lagen spesialgruppe
Ila 2012-13




655Vest Spesialgruppe ved skolen
Karlsrud 2012-13




571Vest Spesialgruppe ved skolen
Kastellet 2012-13




660Vest Spestalgruppe ved skolen
Lambenseter 2012-13




550Vest Spesialgruppe ved skolen
Lindeberg 2017-13




49/1Øst Ingen spesialgruppe
Linderud 2012-13




644 Øst Spesialgruppe ved skolen
Majorstua 2012-13




679 Vest Ingen spestalgruppe
Manenlyst 2012-13




804Vest Spesialgruppe ved skolen
Oppsal 2012-13




567Øst Ingen spesialgruppe
Rommen '017-13.




746 Øst Spe6algruppe ved skolen
Ruseløkka 2012-13




537Vest Ingen spesialgruppe
Sagene 2012-13




541Øst Ingen spesialgruppe
Uranienborg 2012-13




655Vest Ingen spesialgruppe
Veitvet 2012-13




512Øst Ingen spesialgruppe
ÅrvoR 2012-13




726Øst Ingen spesialgruppe
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6.1.2Tildeling

Tabell 21





Tildeling - barnenkoler 2012 lusen kroner)






Sosiodemogralisk




Sandet
Skole År Basisbeløp Elevsats

tildeling
Ånnet

tildeling

Ammerud 2012




882 22 866 2 035 6 858 33 641

Bakås 2012




882 7 457 591 1 721 11651

Bekkelaget 2012




882 23 196 1 351 1996  28 125

Bestum 2012




882 22 866 I 763 2 555 29 066

Bjørndal 2012




882 21 259 1 911 5 714 30 766

Bogstad 2012




882 16 027 1 046 1 446 20 401

Bolteløkka 2012




882 16 068 2 236 3 911 24 097

13tyn 2012




882 14 914 1 707 10 174 28 677

Bygdøy 2012




882 15 326 1 064 1 949 20 221

Disen 2012




882 23 608 1 655 2 411 29 556

Ekeberg 2012 1 8.92 24 720 2 252 2 959 31 813

Ellingsrudåsen 2012




882 16 645 I 713 5 991 26 231

Furuset 2012




882 11 371 1 337 3 729 18 319

Gamlebyen 2012




882 11 495 2 929 4 976 21 282

Godlia 2012




882 16 192 1 695 2 307 22 076

Grefsen 2012




882 20 641 I 902 2 327 26 752

Grindbakken 2012




882 18 458 I 231 1 556 23 127

Grorud 2012




882 14 911 1 872 6 542 25 210

Grunerløkka 2012




882 15 862 2 514 2 557 22 815

Hallagerbakken 2012




882 13 926 1117 7 322 24 247

Hasle 2012




882 19 364 2 038 5 699 28 983

Huseby 2012




882 22 001 1 982 2 383 28 248

Høybråten 2012




882 24 102 I 741 3 678 31 403

Jeriko 2012 882 7 952 582 2 722 13 138

Kampen 2012




882 19 817 2 780 9 597 34 076

Kjelsås 2012




882 30 035 2 134 4 869 38 920

Klemetsrud 2012




882 8 240 642 1 945 12 709

Korsvoll 2012




882 23 937 1 496 4 266 31 581

Kringsjå 2012




882 15 368 I 760 6 333 25 343

Lakkegata 2012




882 I I 907 2153  7 684 23 626

Lilleaker 2012




882 15 821 1 210 2 038 20 951

Lilleborg 2012




882 18 169 2 207 5 165 27 423

Ljan 2012




882 10 712 875 1 632 15 101

Lusetjern 2012




882 13 637 1 473 7 063 24 055

Lutvann 2012




882 14 626 1 338 7 439 25 285

Lysejordet 2012




882 20 682 I 361 2 229 26 154

Løren 2012 882 25 297 2 464 3 736 33 377

Manglerud 2012 1882 14 296 1 309 I 763 19 250

Maridalen 2012 1 882 I 854 144 592 4 472
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Tabell 21 trorts.)Tildeline - barneskoler 2012 tusen kroner)

Elevsats
Sosiodemografisk

tildeling
Annet

Samlet
tildeling

Skole ArBasisbelep

MortensnO 2012 882 15 409 1 919 9 523 28 733
Munkerud 2012 882 26 862 1 963 2 795 33 502
Mrdlergala 2012 882 8 858 2 585 7 641 20 966
Nedre Bekkelaget 2012 882 9 476 648 5 949 17 955
Nordstrand 2012 882 19 364 I 203 2 136 24 585
Nordtvet 2012 882 15 285 1 809 12 234 31 210
Neklevana 2012 882 15 903 1 830 7 739 27 354
Erinsdal 2012 882 17 551




038 4 850 26 321
Rosenholm 2012 882 9 970




252 8 308 21 412
Rustad 2012 882 18 210




722 6 213 28 027
Rødtvet 2012 882 19 034




156 12 432 35 504
SeterbOten 2012 882 12 772




601 7 209 23 464
Sinsen 2012 882 18 169




150 8 551 31 752
Skjønnhaug 2012 882 7 993




240 3 531 14 646
Skøyen 2012 882 22 454




810 2 351 28 497
Slemdal 2012 882 23 031




477 2 500 28 890
SmesDd 2012 882 23 772




621 5 671 32 946
Stenbråten 2012 882 19 652




542 7 515 30 591
Stig 2012 882 16 192




452 9 046 28 572
Stovner 2012 882 25 132




200 7 757 36 971
Svarttjern 2012 882 7 086




797 2 964 12 729
Svendstuen 2012 882 15 986




319 1907  21 094
Sørkedalen 2012 882 2 596




163 671 5 312
Tiurleiken 2012 882 11 907




467 4 962 20 218
Tonsenhagen 2012 882 18 787




719 3 310 25 698
Toppåsen 2012 882 I I 536




475 4 772 19 665
Trasop 2012 882 19 117




448 2 292 24 739
Trosterud 2012 882 14 791




613 5 394 23 680
Tveita 2012 882 7 993




793 2 938 13 606
Tøyen 2012 882 11 042




022 9 706 25 652
Thsen 2012 882 28 346




375 2 962 35 565
Ullevål 2012 882 22 578




019 2 406 28 885
Vahl 2012 882 I I 866




489 9 533 25 770
Vestli 2012 882 20 847




975 7 318 32 022
Vinderen 2012 882 16 315




167 I 564 20 928
Voksen 2012 882 21 712




711 13 215 38 520
Vålerenga 2012 882 21 342




387 5 972 31 583

Ostensjø 2012 882 15 574




269 1 955 20 680

68



Deloitte —Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen lanuar 2014

Tabell 22

Tildeling - ungdotasskoler 2012 (i tuson kroner)

Skole ÅrBasisbelep Elevsats
Sosiodemogratisk

tildeling
Annet

Samlet
tildeling

Apalløkka 2012 636 19 481 2 262 I 537 24 916

Bjørnholt 2012 636 19 096 2 264 5 636 28 632

Bjørnsletta 2012 636 7 215 597 3 279 12 727

BrannRell 2012 636 25 156 2 238 1 241 30 271

Ellingsrud 2012 636 9 909 I 177 2 162 14 884

Engebråten 2012 636 35 931 3 199 3 754 44 520

Frydenberg 2012 636 20 250 3 649 3 850 29 385

Fyrstikkalleen 2012 636 17 557 2 501 3 410 25 104

Groruddalen 2012 636 16 065 2 214 6 711 26 626

Haugenstua 2012 636 18 278 I 920 3 900 25 734

Haugerud 2012 636 16 065 1981 5 102 24 784

Hauketo 2012 636 14 574 1 936 7 303 25 449

Hofinlia 2012 636 15 584 / 919 4 687 23 826

Hovseter 2012 636 26 551 2 398 6 853 37 438

Jordal 2012 636 21 597 4 213 12 608 40 054

Lofsrud 2012 636 18 086 2 070 3 776 25 568

Mallstuen 2012 636 20 924 I 764 660 24 984

Nordberg 2012 636 28 042 2 688 1 026 33 392

Nordseter 2012 636 25 060 2 061 927 29 684

Ris 2012 636 20 394 1 636 766 24 432

Skullerud 2012 636 10 919 1 281 6 275 20111

Skøyenåsen 2012 636 22 222 2 259 I 381 27 498

Stasjonsfjellet 2012 636 12 217 I 072 I 352 16 277

Tokerud 2012 636 12 025 1 363 6 584 21 608

Øraker 2012 636 17 316 I 479 852 21 283
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Tabell 23






Iddehor —kOMbioerre skoter2012 tusen Wtir I





Skole År Basisbelep Elersats

Sosiodemogralisk
tildeling

Annet
Samlet

tildeling

Abtldso 2012 2 344 26 541 2 313 9 356 40 554

Bjølsen 2012 2 344 27 371 4 853 6 194 40 762

Bjøråsen 2012 2 344 16 454 2 367 6 115 27 280

Boler 2012 2 344 30 345 2 242 4 866 39 797

Gran 2012 2 344 19 526 2 767 9 669 34 306
Haugen 2012 2 344 23 805 2 621 7 730 36 500

Hoyenhall 2012 2 344 26 424 2 811 3 261 34 840
Ila 2012 2 344 29 798 5 642 7 158 44 942

Karlsrud 2012 2 344 22 893 2 474 11 615 39 326

Kastellet 2012 2 344 26 869 2 000 6 587 37 800
Lambertseter 2012 2 344 23 371 2 788 6 158 34 661

Lindeberg 2012 2 344 21 486 2 449 9 645 35 924

Linderud 2012 2 344 28 792 3 501 15 915 50 552
Majorstua 2012 2 344 27 882 3 735 6 244 40 205

Manenlyst 2012 2 344 33 413 4 735 15 733 56 225

Oppsal 2012 2 344 24 636 2 117 2 640 31 737

Rommen 2012 2 344 30 536 4 065 19 174 56 119
Ruseløkka 2012 2 344 22 468 3 545 2 956 31 313

Sagene 2012 2 344 22 632 4 187 5 016 34 179
Uranienborg 2012 2 344 25 825 3 598 4 833 36 600
Veitvet 2012 2 344 20 948 2 531 6 295 32 118

ÂrvoII 2012 2 344 31 322 3 061 5 377 42 104
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6.1.3Samlede lønnskostnader og ande( assistentIonn

Tahell 24





Totale lonnskostunder og assistentionn - harneskoler 2OU kroner)




Skole Assistenter Samlet lønn Andel til assistenter

Ammerud 3 163 567 36 324 439 8,7 %
Bakås 1 742 336 12 467 968 14,0 %
Bekkelaget I 445 748 28 208 823 5,1 %
Bestum 1 835 390 31 203 518 5,9 %
Bjørndal 1 970 380 31 577 621 6,2 %

Bogstad 554 757 21 378 005 2,6 %
Bolteløkka I 544 362 23 812 530 6,5 %
Bryn 3 231 198 30 785 716 10,5 %
Bygdøy 1 413 862 20 757 235 6,8 %
Disen 1 090 541 30 628 195 3,6 %

Ekeberg 1 401 466 31 313 690 4,5 %
Ellingsrudåsen 1 279 284 27 704 040 4,6 %
Furuset I 756 802 18 791 806 9,3 %

Gamlebyen 624 316 21 145 915 3,0 %
Godlia 885 287 20 942 073 4,2 %
Grefsen




480 730 28 261 443 5,2 %

Grindbakken




967 401 22 721 210 4,3 %

Grorud




118 059 26 360 820 4,2 %

Grunerløkka




149 589 21 464 509 5,4 %

Hallagerbakken




600 859 25 748 148 6,2 %
Hasle




187 740 32 649 249 9,8 %

Huseby




557 145 31 098 840 5,0 %

Høybrålen




639 076 31 605 875 5,2 %
Jeriko




855 491 12 888 432 6,6 %

Kampen




463 386 34 952 839 7,0 %

Kjelsås




218 850 41 893 940 5,3 %
Klemetsrud




414 409 14 072 419 10,1 %

Korsvoll




395 977 31 725 053 7,6 %

Kringsjå




792 215 25 102 895 7,1 %

Lakkegata




797 275 26 183 686 6,9 %

Lilleaker




829 889 21 858 499 3,8 %
Lilleborg




124 532 28 246 105 7,5 %
Ljan




314 061 16 152 324 8,1 %
Lusetjern




234 937 24 641 805 5,0 %
Lulvann




811 760 25 267 172 7,2 %

Lysejordet




263 690 27 053 387 4,7 %
Løren




068 676 35 431 097 5,8 %
Manglerud




261 968 20 365 538 6,2 %

Maridalen 397 036 4 627 245 8,6 %

71



Deloitte - Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

Tabell 24 (forts.)Totale loonskostn

Skole

der ogassistenilonn - barneskoler 2912 ti kronert

Andel til assistenterAssistenter Samlet lønn

Mortensrud 1 167268 31 333 471 3,7 %
Munkerud 1 646915 33 856091 4,9 %
Mollergata 823373 19977356 4,1 %
Nedre Bekkelaget 1 870 666 18 929 300 9,9 %
Nordstrand 580703 26266562 6,0 %
Nordtvet 5370785 34720455 15,5 %
Nøklevann 2200789 27781 848 7,9 %
Prinsdal 2528222 27419 122 9,2 %
Rosenholm I 784 554 22 694 416 7,9 %
Rustad 1 587587 30983615 5,1 %
Rødtvet 4389291 36619022 12,0 %
Seterbråten 1420478 25 248591 5,6 %
Sinsen 3 825631 34476517 11,1 %
Skjønnhaug 1 027 172 15 013 200 6,8 %
Skøyen 2 120288 29635 285 7,2 %
Slenndal 979 608 29 533 403 3,3 %
Srnestad 2645 145 34 339 682 7,7%
Stenbråten 3 035 055 30669483 9,9 %
Stig 3430517 29320561 11,7 %
Stovner 2093796 36 845510 5,7%
Svarnjern 1 134462 13 815 795 8,2%
Svendstuen 993 046 21 824294 4,6 %
Sørkedalen 279418 6041 174 4,6 %
Tiurleiken 1308551 22084619 5,9%
Tonsenhagen 2 171 228 26934263 8,1 %
Toppåsen I 481 316 20009938 7,4 %
Trasop 1 690 065 25 946 347 6,5 %
Trosterud 995 038 23 345 116 4,3 66
Tveita 1 459451 15 670849 9,3 %
Tøyen 927 098 25 432 885 3,6 %
Tåsen 1 616932 34 134571 4,7 %
Ullevål 1315957 30 131 734 4,4 %
Vahl 2156744 28 735 355 7,5 %
Vestb 4 485739 33 196 937 13,5 %
Vinderen 867 127 21 993 262 3,9 %
Voksen 3 505940 39118357 9,0 %
Vålerenga 1 529987 33 140401 4,6 %
Østensjø 2 117994 21 027 123 10,1 %
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Tabell 25






Totale lonnskostnader

Skole

assistentIonnunodommkoler

Assistenter

2012 kron




Andel til assistenter




Samlet lønn

Apallokka




612 076 27 096 217 2,3 %
Bjørnholt 1 739 600 29 993 548 5,8 %
Bjørnsletta 1 013 562 14 378 134 7,0 %
BrannEell




31 123 599 0,0 %

Ellingsrud




321 653 15 197 570 2,1 %
Engebråten




982 367 44 803 822 2,2 %
Frydenberg




705 587 29 354 730 2,4 %
Fyrstikkalleen 1 104 569 23 724 111 4,7 %

Groruddalen




964 009 26 629 892 3,6 %
Haugenstua




494 270 26 056 728 1,9 %
Haugerud




440 555 26 906 505 1,6 %
Hauketo




991 644 24 744 250 4,0 %
Holmlia




793 396 24 497 908 3,2 %
Hovseter




915 909 38 941 637 2,4 %
Jordal 1 856 021 39 204 973 4,7 %
Lofsrud





25 658 335 0,0 %
Midtstuen




276 332 25 838 606 1,1 %

Nordberg




818 298 33 049 495 2,5 %
Nordseter




239 728 31 401 578 0,8 %

Ris




507 805 27 410 845 1,9 %

Skullerud 1 002 224 21 626 148 4,6 %

Skøyenåsen




740 338 28 228 264 2,6 %

Stasjonsfjellet




439 961 17 692 145 2,5 %
Tokerud




635 020 21 933 968 2,9 %

Øraker




611 032 21 153 055 2,9 %
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fabell 26

- Totale lonnskostnader Mcdssisterilloitii
_

kmnbinerle skokr 2012 (i krooerl




Skole Assistenter Samlet lonn Andel til assistenter

Abrldsø 5 131 728 43 379 753 11,8 %

Bjølsert 2 128 659 37 971 385 5,6 %

Bjerasen 1 674 953 28 221 850 5,9 %

Bøler 3 120 500 40 760 472 7,7 %

Gran I 863 440 33 545 090 5,6 %

Haugen 2 264 682 38 456 956 5,9 %

Høyenhall 1 787 427 36 388 533 4,9 %

Ila 2 456 080 45 390 508 5,4 %

Kar1srud 4 503 217 43 027 495 10,5 %

Kastellet 3 606 236 41 922 148 8,6 %

Lambertseter 2 213 034 33 431 723 6,6 %

Lindeberg I 580 163 35 110 610 4,5 %

Linderud 3 002 841 54 996 267 5,5 %

Majorstua 1 473 392 41 021 675 3,6 %

Marienlyst 5 167 853 56 359 984 9,2 %

OppsM 1 785 840 31 969 795 5,6 %

Rornmen 4 720 681 57 840 637 8,2 %

Ruselokka 1 620 315 31 003 884 5,2 %

Sagene I 735 299 34 033 241 5,1 %

Uranienborg I 346 549 36 388 502 3,7 %

Veitvet 1 339 041 33 470 020 4,0 %

Arvoll 2 649 684 43 205 365 6,1 %
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6.1.4Lærertimer fordelt på type undervisning

Tabell 27




Lærertimer fordelt på type undervisningbarneskoler

..
2012/13 0 tuner per ar)

Ordinær Spesial SpråkSkole Skoleår

Ammerud 2012-13 22 276 1 938 6 672
Bakås 2012-13 6 597 1 330 1 216
Bekkelaget 2012-13 21 527 1 862 513
Bestum 2012-13 20 727 o 64, I 487
Bjørndal 2012-13 18 523 4 289 4 938

Bogslad 2012-13 17 095 589 393
Bolteløkka 2012-13 13 850 I 975 1 777
Bryn 2012-13 13 194 6 968 5 087
Bygekty 2012-13 14 146 722 912

Disen 2012-13 20 475 3 040 1 296
Ekeberg 2012-13 23 835 I 596 / 957
Ellingsrudåsen 2012-13 21 820 2 668 1 156
Furuset 2012-13 10 808 3 087 2 807

Garnlebyen 2012-13 12 673 760 3 249
Godlia 2012-13 14 741 1 520 1 819
Grefsen 2012-13 19 552 2 508 228
Grindbakken 2012-13 17 156 I 254 656

Grorud 2012-13 I I 701 2 679 6 057
Grunerløkka 2012-13 15 685 1 634 1 785
Hallagerbakken 2012-13 12 436 5 674 2 677

Hasle 2012-13 19 719 4 970 2 072

Huseby 2012-13 22 544 2 717 922

Høybråten 2012-13 21 445 2 185 2 389

Jeriko 2012-13 7 753 2 793 1 684
Kampen 2012-13 17 302 2 375 5 301

Kjelsås 2012-13 34 490 6 042 228
Klemetsrud 2012-13 7 840 988 I 583
Korsvoll 2017-13 20 435 3 040 I 296

Kringsjå 2012-13 15 733 6 498 I 086

Lakkegata 2012-13 16 483 1 786 3 553
Lilleaker 2012-13 16 963 1 406 1 501
L/Ileborg 2012-13 15 652 2 433 3 757

Ljan 2012-13 10 409 950 1 296
Lusetjern 2012-13 12 178 I 955 3 217
Lurvano 2012-13 12 669 3 880 4 574

Lysejordet 2012-13 18 668 1 092 1 277

Løren 2012-13 22 934 2 263 2 845

Manglerud 2012-13 12 935 1 653 657

Maridalen 2012-13 3 272 361
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Takek 27 norla.)14erertioler fordek p4pé undersiaiilog - barneskokr 2012/13 (i Ihner per or)

Skole Skoleår Ordinær Spesial Språk
Mortensrud 201243 16 777 3 473 6 569
Munkerud 2012-13 23 958 2 856 866
Møllergata 2012-13 70 413 I 435 I 213
Nedre Bekkelaget 2012-13 9 984 5 097 228
Nordpolen 2017-13 5 672 3 190 1 826
Nordstrand 2012.13 16 849 I 197 I 292
Nordtvet 2012-13 13 039 8 858 3 358
Nøklevann 2012-13 14 207 4 030 2 565
Prinsdal 2012-13 15 313 I 976 3 757
Rosenholm 2012-13 10 645 3 547 3 206
Rustad 2012-13 18 720 3 800 4 384
Rødtvet 2012-13 15 876 10 013 3 645
Seterbråten 2012-13 13 608 3 838 3 509
Sinsen 2012-13 14 148 3 804 6 917
Skjønnhaug 2012-13 8 322 1 919 2 014
Skøyen 2012-13 21 581 2 052 1 296
Slemdal 2012-13 23 451 I 619 I136
Smestad 2012-13 24 906 3 420 1 292
Stenbråten 2012-13 17 042 4 172 3 795
Stig 2012-13 18 862 1 600 6 170
Stovner 2012-13 20 554 I 568 5 498
Svarttjem 2012-13 6 301 I 311 1 850
Svendstuen 2012-13 12 551 2 081 1 283
Sørkedalen 2012-13 4 140 350




Tiurleiken 2012-13 9 886 2 167 4 597
Tonsenhagen 2012-13 18 374 1 330 2 063
Toppåsen 2012-13 12 449 889 2 445
Trasop 2012-13 18 664 2 222 I 477
Trosterud 2012-13 15 313 I 632 3 743
Tveita 2012-13 6 539 2 432 3 048
Tøyen 2012-13 9 964 I 786 4 571
Tåsen 2012-13 24 529 2 280 I 292
Ullevål 2012-13 22 951 1 551 I 900
Vahl 2012-13 12 806 4 047 5 795
Vestli 2012-13 15 252 5 123 5 104
Vinderen 2012-13 15 738 1 406 1 325
Voksen 2012-13 20 009 13 624 1 628
Vålerenga 2012-13 22 040 I 710 3 914
Østensjø 2012-13 14 044 1 406 1 482
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Tabell 28




lanuar 2014

I . rertoner fordelt p type undersisning - ungdot Isole• 2012/13 nmer Per åln)

Spesial SpråkSkole Skoleår Ordinsor

Apalløkka 2012-13 14 187 2 394 2 080

Bjørnholt 2012-13 16 936 2 067 2 750

Bjørnsletta 2012-13 6 502 2 199 127

Brannfjell 2012-13 20 066 1 104 1 197

Ellingsrud 2012-13 8 303 760 I 178

Engebråten 2012-13 25 976 5 960 724

Frydenberg 2012-13 18 104 I 558 3 016

FyrstAkalleen 2012-13 11 914 1 345 1 876

Groruddalen 2012-13 13 808 4 417 2 123

Elaugenstua 2012-13 13 832 855 3 420

Haugerud 2012-13 12 590 1 091 5 102

Hauketo 2012-13 11 076 3 390 2 045

Holmlia 2012-13 9 833 1 330 4 835

Hovseter 2012-13 18 607 5 789 1 154

Jordal 2012-13 16 391 6 112 6 229

Lofsrud 2012-13 9 817 1 848 4 250

Midtstuen 2012-13 16 585 I 625 190

Nordberg 2012-13 24 516 1 374 199

Nordseter 2012-13 19 597 1 903 793

Ris 2012-13 14 240 2 960 599

Skullerud 2012-13 11 026 4 566 1 700

Skoyenåsen 2012-13 15 518 I 216 I 558

Stasjonsf ellet 2012-13 11 874 1 283 627

Tokerud 2012-13 9 590 1 710 4 783

Øraker 2012-13 12 476 I 100 1 174
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Tabell 29




7anuar 2014

tærertimer ko(lt tspe undervisnino - kombinerte skokr 2012/13

Ordinær

di nmer per ar)

Spesial SpråkSkole Skoleår

Abildsø 2012-13 20 335 9 230 698

Bjølsen 2012-13 18 240 795 4 924
Bjøråsen 2012-13 12 768 3 075 2 425
Bøler 2012-13 25 410 3 007 1 696

Gran 2012-13 17 817 2 932 6 468
Haugen 2012-13 23 253 4 408 4 571
Høyenhall 2012-13 7 2 578 21100 2 242

Ila 2012-13 31 783 3 869 3 076
Karlsrud 2012-13 24 441 13 216 2 261
Kastellet 2012-13 24 164 5 225 684
Lambertseter 2012-13 19 575 2 135 2 555
Lindeberg 2012-13 20 612 2 698 6 433
Linderud 2012-13 24 993 10 018 6 144
Majorstua 2012-13 28 401 1 600 2 795
Marienlyst 2012-13 21 865 8 525 2 538
Oppsal 2012-13 21 731 1 857 304
Remmen 2012-13 27 581 4 046 12 127
Ruseløkka 2012-13 19 284 1 838 I 653
Sagene 2012-13 18 406 2 394 3 735
Uranienborg 2012-13 24 050 2 644 3 851
Veitvet 2012-13 16 124 3 553 4 446
Arvell 2012-13 22 405 2 821 3 08D
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6.1.5Sosiodemografiske kriterier ut fra dagens modell

tatell 30




Skolens sammensarte kriterieverdier i forhold til ptenoo

15 A 20 %

tult% betyr samme som gj.snitt, 2013)
20 %20 %15 %10 %Andel tildelt

Inntaksområde
Antall personer

med hjelpestonad
0-17 år 1.1.2009

Lavinntekts-
indeks

Utflyttings-
indeks

Enslige
forsorgere x

lavinnt.indeks

Ens"ge Andelforsergere x
eleverutflytt.indeks

Gjennormnzusskole 0 % 0 % 0 % 0 % %%

Abildse -7 % -5 % -31 % -42 % -63 %-13 %
Ammerud 17 % 14 % -28 % -27 % -59 %38 %
BakEs -33 % 2 % -48 % -61 % -83 %-55 %
Bekkelaget -37 % -22 % -39 % -73 % -81 %41 %
Bestum -26 % -21 % -12 % -46 % -47 %38 %
BjøEen 39 % 2 % 53 % 131 % 203 % -25 %
Bjørndal I % 14 % -24 % -36 % -62 %31 %
Bjøråsen 27 % 20 % -23 % 37 % -22 % -75 %
Bogstad -37 % -20 % -41 % -57 % -72 %-6 %
Bolteløkka -27 % -10 % 88 % 17 % 114%-5 %
Bryn 37 % 9 % 5 % -2 % -16 %-12 %
Bygdey -44 % -33 % -14 % -62 % -56 %-7 %

Bøler -18 % -9 % -38 % -68 % -81 %21 %
Disen -36 % -17 % -25 % -58 % -67 %43 %
Ekeberg -28 % -8 % 0 % -25 % -27 %52 %
Ellingsrudåsen 26 % 8 % -30 % -13 % -50 %5 (43
Furuset 68 % 14 % 24 % 5 % I %-30 %
Gannebyen 79 % 13 % 100 % 233 % 421 % -34 %
Godlia 7 % 0 % -27 % 30 % -16 %I %
Gran 82 % 36 % -15 % 93 % 6 % -24 %
Grefsen I % -10 % 12 % •27 % -20 %30 %
Grindbakken -32 % -31 % -30 % -67 % -71 %15 %
Grorud 33 % 21 % -2 % 32 % -6 %-11 %
Grunerløkka -30 % -1 % 84 % 47 % 140 %4 %
HaIlag erbakken -13 % 3 % - 43 % - 54 % -78 %-17 %
Hasle -29 % -3 % 6 % -9 % -13 %33 %
Haugen 24 % 25 % -15 % -24 % -54 %5 %
Huseby -4 % -16 % -19 % -18 % -30 %39 %
HøybMten 6 % -8 % -31 % -55 % -70 %45 %
Høyenhall 8 % -6 % -25 % -2 % -3 I %-7 A
Ila -22 % -2 % 77 % 72 % 175 %-8 %
Jeriko -18 % 3 % -18 % -57 % -70 %-55 %
Kampen -14 % 2 % 39 % 47 % 75 %22 %
Karlsrud -31 % -1 % 1 % 2 % -8 %-5 %
Kastellet -37 % -20 % -30 % -57 % -67 %9 %
Kjelsås -26 % -17 % -38 % -55 % -70 %84 %
Klemetsrud 22 % I % -14 % -45 % -59 %-51 %
Korsvoll -29 % -18 % -33 % -69 % -77 %43 %
Kringsjå -16 % 6 % 71 % -4 % 37 %-7 %
Lakkegata -4 % 3 % 75 % 90 % 186 %-22 %
Lambertseter -24 % 2 % 2 % 31 % 16 %5 %
Lilleaker -22 % -22 % -14 % -53 % -54 %%
Lilleborg -55 % 4 % 75 % -22 % 16 %7 %
Lindeberg 30 % 30 % -32 % -20 % -60 %-31 %
Linderud 13 % 16 % -3 % 41 % 4 %2 %
Ljan -31 % -18 % -22 % -44 % -53 %-34 %
Lusetjern 2 % 15 % -19 % 16 % -28 %-22 %
Lutvann -8 % 16 % -26 % -34 % -63 %-9 %
Lysejordet -28 % -26 % -29 % -64 % -70 %33 %
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'Taltell 30 l forts.) Skølens sammensatte kriteries erdier i 1rhokIlil gjeonomsnitrJ(II % bet,r samme som




Antall elever

lavinnt.index

Antall clever
x

utflyttindex




Enslige
forsørgere x
otflytt.index

Andel
elever

Inntaksområde

Antall personer
med hjelpestemad

0-17 år 1.1.2009

Enslige
forsargere x

lavinnt.index

Andel tildelt 15 % 20 % 20 % 20 % 15 % 10 %

Løren -27 % 12 % 18 % -29 % -34 % 66 %
Majorstua -35 %



-20 %
 83 % 3 % 108 % -17 %

Manglerud -8 % -I % -26 % -19 % -47% -7 %
Maridalen -2 % -21% -42 % -63 % -75 % -90 %
Marienlyst -7 % -13 % 69 % 37 % 134 % 10 %

Mortensrud 54 % 38% 4 % 50 % -1 % -9 %

Munkerud -34 % -11% -19 % -52 % -61 % 65 %
Mdlergata 22 % 9% 129 % 207 % 466 % 45 %
Nedre Bekkelaget -30 % -17% -18 % -61 % -66 % -40 %
Nordpolen 78 % -4 % 29 % 79 % 110 % -57 %
Nordstrand -25 % -21 % -28 % -55 % -64 % 22 %
Nordtvet 21 % 8% -21 % 13 % -27 % -5 %
Nøklevann 19 % 8% -37 % 33 % -31 % -5 %
Oppsal -8 % -4 % -20 % -32V3 o4u -50 % -3 %
PEnsdal 24 % 15% -9 %




-28 % 11 %
Rommen 69 % 40% -12 % 55 % -14 % 29 %
Rosenholm 33 % 30 % -21 % 59 % -15 % -46 %
Ruseløkka 5 % -19 % 87 % 53 % 211 % -27 %
Rustad -I I % 6% -13 % 4 % -25 % 10 %
Rødtvet 25 % 16% 4 % 7 % -14 % 16 %
Sagene 17 % -2 % 74 % 80 % 184 % -13 %
Seterbråten 19 % 26 % -22 % 30 % -29 % -18 %
Sinsen 17 % 10% 59 % 113 % 173 % 16 %
Skjønnhaug 96 % 25% 21 % 105 % 74 % -52 %
Skøyen -28 % -N % -7 % -56 % -52 % 37 %
Slemdal
Smestad

-37 %
-25 %

-29 %



-29%
-22 %
-23 % 1689%3 %°

-80 %
-65 %

49 %
53 %

Stenbråten -23 % 2% -22 % -55 % -70 % 18 %
Stig 3 % 22% -34 % -41 % -72 % -2 %
Stovner 4 % 9% -21 % -37 % -60 % 50 %
Svarnjern 18 % 20% -23 % 27 % -28 % -58 %
Svendstuen
Sørkedalen

-17 %
-31 %

-31%
-9%

-15 %
-22 %

-5-72V4 ohu -48 %
-81 %

4 %
-86 %

Tiurleilten 42 % 33% -30 % 64 % -24 % -31 %
Tonsenhagen -24 % -7% -19 % -23 % -41 % 22 %
Toppåsen 32 % 14% -17 %

39%

-11 % -27 %
Trasop 3 % -10% -48 % -61 % -80 % 21 %
Trosterud 48 % 13%




-19 %
 7 % -32 % -8 %
Tveita 35 % 5% -41 % 13 % -44 % -50 %
Tøyen 102 % 23% 69 % 343 % 437 % -43 %
Tisen -23 % -12%




14 %
 -46 % -3%% 76%
Ullevål -21 % -9% 15 % -35 % -27 % 41 %
Uranienborg -25 % -20% 82 % -3 % 93 % I I %
Vahl 16 9h 24%




84 %
 129 % 199 % -22 %
Veitvet -7 % 21% -6 % 22 % -16 % -13 %
Vestli 3 % 15% -19 % -30 % -56 % 14 %
Vinderen -40 % -28% 5 % -69 % -60 % 5 %
Voksen -31 % -18% -19 % -39 % -47 % 29 %
Vålerenga -6 % I% 13 % I % -I % 41 %
østensjø -4 % -7%




-28 %
 -40 % -59 % 4 %
Arvoll -27 % I % 2 % -35 % -42 % 2 %
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6.2 Statisuske analyser

6.2.1 Statistisk rnetodikk

Korrelasjonskoeffisient
Koffelasjonskoeffistenten mellom to variabler beskriver om variablene har lineerr samvariasjon. Koeffisienten har
en verdi mellom I (100 %) og -I (-100 %) En poshiv verdi betyr at når den ene vartabelen øker, så øker også den
andre, mens en negativ verdt betyr at når den ene vanabelen økeb synker den andre En korrelasjonskoeffisient
med verdi 0, belyr at det ikke finnes noen samvariasion mellom variablene. Koeffisienter på 1 eller -I betyr at det
er en perfekt og lineær sammenheng mellom variablene, altså at når verdien på den ene variabelen øker med I %,
så øker også verdien på den andre med nøyaktig 1 %.

Regresjonsanalyse
Regresjonsanalyse forsøker å Forklare en variabel (y) ved hjelp av en eller fiere uavhengige variabler (x). En
regresjon med en variabel x, kalles en enkel regresjon, mens dersom det er flere variabler (x I, x2, ...) betegnes det
som rnultippelregresjon. Regresjonsanalyser avdekker sammen.henger, men ikke nødvendigvis årsaker Kanskje er
det slik at jo fiere studenter som bor i et inntaksområde, desto dårligere skoleprestasjoner —ikke fordi studenter er
årsak til elårltge skoleprestasjoner, men forch de bor i områder med billige leiligheter der det kanskje også er en
overhyppighet av familier med lav utdanning. Foreldres lave atdanning kan være med på å gi barn et dårligere
utgangspunki for å prestere på skolen

Typer regresjonsanalyse
Det finnes forskjellige metoder for å gjøre multippelregresjon De vi anvender i dette pros ektet (og de mest
utbredte) er:

Minsle kvadraters metode eller Ordinary Least Sqare (OLS)

Fixed effects

Random effects

Minste kvadraters metode (OLS)
Derte er den mest utbredte regresjonsmetoden. OLS beregner regresjonsligningen ved å nninimere summen av
kvadratet av avstanden fra regresjonslinjen til observasjonen. Resultatet er da et stigningstall (ofte referert til som
betakoeffisienten)og en konstant (ofte referert til som alfa). Verdien Ø betakoeffislenten sier da noe om
sammenhengen mellom x og y og kan tolkes på følgende måte: «Når x øker med b øker y med beta». Verdien av
alfa, derimot, skal tolkes som verdien y har når verdien av x er 0.

Paneldata
Vårt datasett hestår av observasioner av individer (skoler) over tid (år). Det betyr at vi har et datasett sammensatt
av både en tidsdimensjon og en individchmensjon. Slike datasett kalles paneldata og man benytter seg ofte av
fixed effects og random effects regresjoner i slike tilfeller. Både fixed effects og random effects er modifiserte
OLS-regresjoner.

Fixed og randorn effects
Både fixed og random effects forsøker å forklare forskjeller, som tar hensyn ri ar individer elier år er forskjellige
på mange flere måter enn det vi klarer å inkludere i en regresjon. Fixed effects lar hvert individ og år få' sitt eget
konstantledd, som i vårt tilfelle betyr at nivået av spesialundervisning og tilpasset opplæring kan være forskjellig
på grunn av forhold ved skolen som regresjonen ikke fanger opp. Det er nok i stor grad slik at hvis en skole hadde
mye spestalundervisning og tilpasset opplæring i fjor, vil den ha det også år, uavhengig av det fakliske behovet i
elevmassen Dette kan skyldes kulturen på skolen, eller at de har en veldig dyktig spesialpedagog

Random effects regresjon har mange likheter med Exed effects, men denne typen regresjon lar ikke hver skole og
år få et eget konstantledd, i stedet lar den hver skole og år få et særegent «feilledd» (som er avstanden fra
observasjonen til regresjonslinjen). Dette gjør random effects bedre egnet som en predikerende modell i våri
tilfel le, mens fixed effects fungerer bedre som en forklarende modell.

6.2.2 Forklaring av kriterier

tildanning
Indanningsvariabelen er er mål på lavutdanning Den måles hos personer i aldersgruppen hvor det er sannsynlig ai
man har barn i grunnskolen (fra 30 til 59 år). Variabelen måler andelen av denne befolkningen som har
gjennomført grunnskolen, men tkke videregående eller høyskole/universitet. Det betyr at alle personer som har
gjennomført utdanning på et høyere nivå enn grunnskole ekskluderes. På samme vis, personer som ikke har
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gjennomført grunnskolen, eller har et ukjent/ikke-oppgitt utdanningsnivå ekskluderes. Befolkningen som da
gjenstår har kun gjennomført grunnskole, og andelen denne befolkningen utgjør av den totale befollangen mellom
30 og 59 år beregnes.

Inntekt
SSBs informasjon om inntekt bruker skatteinnberetningen som grunnlag. 1disse datakildene opereres det med
forskjellige definisjoner av inntekt. Ettersom vi søker finne en variabel som måler lønnsnivå, trenger vi et
inntektsmål som ekskluderer fradrag og kapitalinntekter. Det beste tilgjengelige inntektsmålet er dermed
toppskauegrunnlagel. Dette fastsenes for å beregne toppskatten en skatteyter skal betale. Merk at
toppskattegrunnlaget fastsettes også for personer som ikke betaler toppskatt (nettopp for å fastslå at man ikke skal
betale toppskatt).

Dererter indekserer vi inntekt; det vil si at vt tar hvert inntaksområde sin gjennomsnittsinntekt og deler på
gjennomsnittet for alle inntaksområdene. Vi får dermed en inntektsvariabel som har gjennomsnitt I og øker med
høyere inntekt Vår hypotese er at en skole har mer spesialundervisning og/eller tilpasset opplæring dersom
skolens innlaksområde har lavere tnntekt. Derfor inverterer vi den Indekserte inntektsvariabelen for å skape en
positiv sammenheng mellom inntektsvariabelen og behov for spesialundervisning og tdpasset opplæring.

Vi ender da opp med at inntektsvartabelen måles som den inverse av indeksert gjennomsnittlig
toppskattegrunnlag.

6.2.3 Regresjon for å beskrive andel elever med vedtak om spesialundervisning

Krileriene vi har valgt ut er:

Utdanning (andel som gjennomført grunnskoleutdanning, men ingen høyere utdanning)

Inntektsindeks (fjoråret)

Utdanning x inntektsmdeks

Med disse krtteriene i regresjonen forklarer vi ca. 46 prosent av variasjonen i utvalget

Tabellen nedenfor viser resultatet av regresjonen. De viktigste verchene å legge merke ttl er R-squared, coef
og p>16. R-squared forteller oss hvor stor andel av variasjonen i datasettet vt forklarer, i dette tilfelle 0,4587 eller
46 prosent Coef er betaverdien eller hvor mye en endring i x vil påvirke y. p>j6 forteller oss at koeffistenten er
signift kant dersom verdten er mindre enn 0,05, altså i vårt tilfelle alle koeffistenter med unntak av konstanten
(alfa).

(fyfiof wgt ss 1.2877e+05)

kunear fe0f0=01011 Number of obs =319
F( 3,315) =97 10
PrOb > F0.0000

R-SCILIffed= 0 4587
Root MSE.01843




Robust





andel_elever_med_spesved-kI Coef Sed.Err. t P>Itl [958Conf. . Interval]

umol x inneektI -.1722031 .0818239




0.036 -.3331937 -.0112126
andel_grunnskele_373._59 earI .3235824 .104636 3.09 0.002 .1177086 .5294563

leg_toppskatt_inversI .0502648 .0121722 4.13 0.000 .0263157 .074214
consI -.0169535 .0101171




0,095 -.0368596 .0029527

Bruker vi fixed effects regresjon (både på år og skole) forklarer vi ca 76 prosent av variasjonen i utvalget.
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Spefifikasjon
. ovtest

Ramsey RESET test usang powers of the fatted values of andel_elever_med_spesvedtak
Ho: model has no omatted vardables

F(3, 312) = 1 00

Erob > F = 0 3949

. ovtest, rhs

Ramsey RESET test using powers of she andependent variables
Ho: model has no omitzed varlables

F(9, 306) = 1 44

Frob > F= 0.1711

. lanktest

	

(sum Of wgt is 1.2877e-)05)

	

Source I S5 df MS

	

model I .090762098 2 .015381049

	

Resadua1 I .106894212 316 .000338273

ToCal I .19765631 318 .000621561 


Number of obs = 319
F( 2, 316) = 131.16
Prob > F = 0.0070
R-squared = 0.1592
Adj R-squared = 0.4558
Root MSE = .01839

	

andel_alev-k I Coef. Std Err. t EPItI

	

hat I 1.265116 n1833662 2.62 0.009

	

hatsq I -2.132505 1.398952 -0.55 0.581

	

cons I - 0065339 .012323 -0.53 0.596 


[9511Conf. Interval]

	

.3141232 2.216169

	

-11.08711 6.222431

	

-.0307793 .0177116

Varianeeinfiafionfactor
. estat vif

Varlable I VIF 1/VIF

andeljgrun-r I 6.89 0.115193
lap_toppsurs I 6.89 0 115193

Mean viF I 6.89

Interaksjonseffekt

lrtest inter no_intes, stats

Likelihood-ratio test LR ch12(1) 7.19

(Assumption( no_inter nested in inter) Prob 7 ch12 = 0.0073

Akaike's information criterion and Bayesian infosmation critehion

model I Obs 11(null) 11(model) df AIC BIC

	

nc inter I319725.4921

	

inter I319725.4921
819.72493-1633.57-1622.271
823.3809

Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
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6.2.4 Korrelasjonsmatrise —i forsøk på å forklare andel vedtakselever

andeLgruneskoleutdanningandel

separerte

eg_skilte

andel_enslige

forsergere

andel_innvanckere

0,01

andel_enslige forsørgere

la Annlektsindeks

uttlyllingsincleks
andel _innvandrere

lag_toppskattindeks
andel_separerte_og_skite
andel_grunnskoleutdanning

utd_x_inntekt

andeLbarn_med_foreldre medjav utdanning
andei_brutto_utAytting

andel_ele‘er_metspesialwdtak

6.23 Regresjon for å beskrive andel assistentlønn

Kriteriene vi har valgt ut er:

Inntektsindeks (fjorket)

Andel elever i1 og 2. trinn

Andel barn mellom 0 og 18 år med hjelpestanad

Med disse kritenene i regresjonen forklarer vi ca 16 prosent av variasjonen i utvalget.

(sum of wg4 ds 8.4879e+04)

Ldnear regresslon Numbed of obs a 206
F(3,202) a 9.68

Prob F 0.0000
a-squared= 0.15E2
Root MSE= .02349




Robust





andel_assistentlonn_tot-tI Coef. Std.Err. t P>Iti (95%Conf. nterval]

lag_toppskatt_InversI .0229386 .0088634 2.59 0.010 .005462 .0404152
andel tEinn_1_2I ,b599979. naasE20 
 2.15 0033 .9,131577 3041947

andel_hjelpasionad_eleverI .9833871 .3290948 3.01 0.003 338929 1.628845
_consI -.0006092 .0145712




0967 -.0293404 0281219

Bruker vi fixed effects regresjon (både på k og skoIe) forklarer vi ca, 86 prosent av variasjonen i utvalgel.

84



Deloitte -Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

6.2.6 Regresjon på bydelsnivå

Når vi aggregerer dataen opp til bydel og inkluderer informaston fra bl.a NAV, ser vi at modellen endrer seg

vesentlig, og at barnevernssaker blir inkluderl.

Originalmodellen for andel spesialundervisningselever på bydel blir da:

(num of wgt an 1 9366e+05)

Lineae regression

Robust

	

andel_elever_med_spesved-k I Coef. Std. Err.

	

andel_grunnskole 30 59 ear I -.6539585 2.645492

	

lag inntekt I -.250593 .3210069

	

utd_x:inntekt I .7169967 2.167927

	

cons I .3316304 _3925914 


Number of obs 75

F( 3, 71) - 54.16

Prob 3 F - 0.0000

R-squared - 0.6232

Root MSE = .01369

f>ItI (95% Conf. Iniervall

0.805 -5,92892 4.621003

-0.76 0.439 - 8922077 3911216

0.33 0.742 -3.605726 5 039719

0.84 0 401 -.4511745 1.114435

Legger vi til andel barn med omsorgstiltak i løpet av året, blir modellen som følger:

Linear rearession Number of obs

F(4, 55)
Prob > F
R-squared

Root MSE

60

51.00

0.0000

0.7321

.01156

Robust

aridel_elever_msd_spesvedtak I COef. std. arr. t e>lti [95% ConO. Intenval]

Legger vi deretter til andel av personer mellom 30 - 59 år som er helt arbeidsledig eller på arbeidsmarkedstillak,

fr vi.

Isum of wgt is 1.5299e+05)

13near regression Number of ODS =60
Fl5,.58.15

ProbF. 0.0000
R-squared= 0.7937
Roo P.SE= .01024

Robust.
andel_e1ever_med_spesvedtak I L P›. EI [95% Conf. Lnervai]

	

andel_heln_15514 og p arberdsfkr : -1.089956 .2194734 0.,.00 -1.5299 3 -.6499379

	

andelbarnmedomsorgstiltak)1 I 2.681393 .5197149 5.16 0.003 :.639417 3.7,3349

	

andel_cmJnnskole 30 59 aar I -1.023154 2. A98235

	

,..a.g_inne t I .00 .3312369 0.00 0.996 -.6624934 .665e661

	

uLd_x innLekt I 1.052417 2.r11 0.44 0.660

	

cons I .0310649 . 40,16267 0.08 0.939 -.7901829 6422924

andelbarnmedomfongstiltakil I

andel_gruanskple_30_59 aar I

lag inntekt

utd_x_inntekt I
_cons I

1.635939

.051182

-.2376329

.1095577

3130683

.4371024

3.04749

3679364
2.494024

.4492535

.759961

-6.056125
-.9749939

-4.088579
-.5072558

2.531907

6.158489

.499726

5.107694

1.213392

3.74

0.02

0.65

0.04

0 70

0 000

0.907

0.521

0.965

0.499
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6.2.7 Variabeldefinisjoner

Tabell 31

Variabeldefinisjoner

Variabel

Andelhjelpestonad_elever

Andel_enslige_forsorger_elever

Lavinntektsindeks*

Utflyttingsindeks*

Andel_innvandrere_6_18_aar

Beskrivelse

Andel hjelpestonad av pemoner mellom 1 og 18 år

Andel barn mellom 1 og 18 år med enshge
forsørgere

Nærvær av lav inntekt og fravær av høy Inntekt

Indeksert flytting fra inntaksomrkdet

Andelen av barn mellom 6 og 18 år som er I. eller 2
genereasjons innvandrere fra utenfor EøS

Toppskatt_indeks_invers Gjennomsnittlig toppskattsgrunnlag indeksert mol
alle inntaksområder, deretter er den invertert (høyt
toppskattsgrunnlag gir lav indeks)

Lag_toppskatUnvers Fjorårets Toppskattindeks_invers

Ahnindelig_innlekt_indeks_invers Gjennomsnittlig almindelig inntekt indeksert mot
alle inntaksområder, deretter er den invertert (høy
almindelig inntekt gir lay indeks)

Andel_menn_inntekl_under_250000 Andel av menn mellom 30 og 59 år som har inntekt
under 250 000 kr

Andel_enke_enkemann_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som er
enkelenkernenn

Andel_gift_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som er gift

Andel_separert_skilt_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som er
separert eller skilt

Andel_ugilt_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som er ugift

Andel_grunnskole_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som har
fullført grunnskolen, men ingen høyere utdanning

Andel_universitet_hoyskole_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som har har
fullført universitel eller høyskole

Andel_ingen_eller_ukjent_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som ikke har
fullført grunnskolen eller har ukjent utdanning

Andel_med_mindre_enn_videregaaende_utdanning Andel av personer mellom 30 og 59 år som har
gjennomført grunnskole og/eller videregående
utdannelse, men ingen høyere otdanning

Andel_videregaaende_30_59_aar Andel av personer mellom 30 og 59 år som har
gjennomført videregående, men ingen høyere
utdanning

Andel_barn_med_foreldre_med_lav_utdanning Andel barn mellom 0 og 18 som har foreldre med
ukjent, uoppgitt eller grunnskoleutdanning, men
ingen høyere utdanning

Andel_bruno_urflyttnMg Andel av alle personer som flytter fra inntaksområdet
i løpet av et år

Andel brutto_urflyttning_6_12_aar Andel av barn mellem 6 og 12 år som flytter fra
inntaksområdet lopet av et år

Andel_elever_med_spesvedtak Andel elever med vedtak om spesialundervisning
ved mntaksområdels tilhørende barneskole

Iltd_x_inntekl Andel_grunnskole_30_59_aar multbalisert med
lag toppskatt mvers  

*Med samme grenseverdier som Oslo kommune benytter i grønt hefte
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6.3 Samlet efTekl av endringer per skole i prosent

Figur 53 Effekt av å ake basisbelop og endre kriteriemodeg, prosent samlei tildehug til pedagogiske noti I, vist som
prosenivis endring i tildeling for i egnskapsaret 2013, alle barneskoler
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Figur 54 Effekt av øke basisbelop og endre kriteriemodell, prosent av samlet tildeling til pedagogiske formål, vist som
prosentv s endring i tildeling for regnskapsaret 2013, alle ungdomsskoler
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Deloitte — Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

6.4 Flere figurcr knyttet til evalueringen

Figur 56 Fakriske bevilgninger og escimerre koscnader vectspesiahmdervisning og lilpakket opplæring, 2007-2912 — ku u
skoler som ikke har spesialgrupper
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Deloute —Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen lanuar 2014

Figur 58 Andelen av elever med vedlak om spesialundervisning som har spes lundervisning i sju timer eller mer per
uke (2009-2013)
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Deloitte—Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

Figur 60 tiosindemografisk tildeling per vedtakselea for skoler uten spesialgrupper 2013
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Deloitte — Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 2014

Figur 62 Sosiodemogralisk tildeling per vedlakselev —for skoler uten spesiMgrupper 2011
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Deloltte — Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskulen Januar 2014

Figur 64 Endring i tildehngs2 i forhold til tildeling året for, 2007 —2013 (sterst variasjon fra r til ar for skolene til

venstre)
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2014 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes v alg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 595
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0
ASOR AS 24
Attendo Care AS 10
CityMaid AS 51
Kamfer AS 38
Oslo Helse og Omsorg AS 60
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS 7
Total Helseservice AS 32
Unicare Omsorg AS 100
Sum komm.utfører 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 6328:00
Privat 2661:39
Sum vedtakstid 8989:39 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 10:38
Private utførere 08:15
Timer og minutter



2014 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes va lg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner 

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 612
ASOR AS 8
Attendo AS (fra 1.4.2014)
Kamfer AS 13
Oslo Helse og Omsorg AS 7
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS 10
Unicare Omsorg AS 10
Sum komm.utfører 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 9308:24
Privat 1389:03
Sum vedtakstid 10697:27 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 15:12
Private utførere 28:56
Timer og minutter



2014 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukern es valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 42
ASOR AS 3
Sum komm.utfører 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 487:13
Privat 59:22
Sum vedtakstid 546:35 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:36
Private utførere 19:47
Timer og minutter
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Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Frogner
v/Tilsynsutvalget
Postboks 2400 - Solli
0201 OSLO

Deres ref: Vår ref (saksnr):Saksbeh:

201400002-10Mie Sunde, 23 43 30 21

Dato: 20.01.2014

Arkivkode:

204

URANIENBORGHJEMMET RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 10.10.2013

Det vises til rapport fra tilsynsbesøk ved Uranienborghjemmet 10.10.2013.

Sykehjemsetaten har innhentet sykehjemmets kommentarer til rapporten. Tilsynsrapporten
bemerket spesielt følgende punkter:

Overraskelse over at ansattes tillegg blir redusert fra april 2014
Det kan virke som om maten ved sykehjemmet har blitt dårligere etter skifte av
leverandør
Det er registrert at kantinen har vært stengt siden sommeren
Forundring over modell for fysioterapi
Ønske om kommentar på hvordan forholdene har utviklet seg for legestillingen ved
sykehjemmet etter driftsovertakelsen

Vedlagt følger Uranienborghjemmets kommentarer til rapporten. Sykehjemsetaten anser svaret
fra sykehjemmet som dekkende.

Sykehjemsetaten tar for øvrig tilsynsrapporten til orientering.

4nne Berger Sørli
områdedirektør

Vedlegg: 1. Tilbakemelding vedr. rapport tilsynsbesøk Uranienborghjemmet

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadressei 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



Aleris
OMSORG

Sykehjemsetaten
Område3
v/ Mie Sunde

Oslo, 16.01.14

Tilbakemelding vedr. rapport tilsynsbesøk Uranienborghjemmet 10.10.13

Lønn: Aleris har forholdtseg til Aml i forbindelsemed virksomhetsoverdragelseav
Uranienborghjemmet.Alle ansattevil beholdestillingsstørrelseog lønn. Tariffavtalemellom
Oslo kommuneog arbeidstakerorganisasjoneneer sagt opp og ny arbeidstakerorghar bedt
om at tariffavtalemellomNHO og LO / NSF gjøresgjeldende.Dette er gjennomført.
Ny tariffavtalevil bli gjeldendefra 1/52014.Ansattevil imidlertidikke gå ned i lønn.Det
kan bli endringerav vakttilleggi henholdtil tariff.

Mat: Endringav matleverandørble gjennomførtfra 1/12014. Sofienberghjemmeter ny
leverandør. Beboeregir oss meget gode tilbakemeldingerpå maten og gir uttrykkfor å være
langt mer fornøydmed den nye matleverandørsammenlignetmed den forrige.
Hørt av ansatte; "synesmaten er så god at de gjeme vil spise sammenmed beoerene".
Ansattehar alltid blitt oppfordrettil å sitte sammenmed beboereunder måltidene.Alle avd.
tilpassermåltideneetter behov. Det lages friskesalater,det bakeskaker regelmessig..

Kantine/ kafe: Gammelkantineordningble videreførttil over sommeren 13. Vi har nå
utvidetkantine og kafetilbudetmed lengreåpningstidfra kl. 11:00—17:00mandagtil fredag
og et langt mer variert tilbud. Vårt mål er å skapeen attraktivmøteplassfor pårørende,
beboere,ansatteog beboerefra lokalmiljøet.

Modell for fysio: Vi har økt fysioterapitilbudetog i tillegggjort det mer fleksibeltved at
samarbeidetog den faglige sparringmellomterapeuteneer bedret. Det er ikke tatt i bruk
modell for 3 månedersrulleringfor fysio.

Vi har ansatt to leger med til sammen 105% stilling.

Aleris har ikke mottatt henvendelserfra tilsynsutvalgetvedr ønske om møte eller andre
forhold.

Alerishar etablert et godt forholdog god kontakttil det tidligeredriftsstyret.
Vi ønsker meget gjerneogså å ha et godt forholdog godt samarbeidmed tilsynsutvalgetog
vi vil invitere til et møte med utvalget.

For Aleris Orps9rg

Stine enden
Fagsjef



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Sosial- og familieavdelingen

NAV- kontorer i Oslo og Akershus
Kommune/bydelsadm. i Oslo og Akershus
I følge liste

23 1i-

»z%
Deres ref.: Deres dato:Vår ref.:

2014/855-1S-SOS
Saksbehandler:Dato:
GreteNanna Finstad20.01.14

INFORMASJONSSKRIV NR. 1/2014 -
STATISTIKK 2013

Dette skrivet inneholder statistikk over alle klagesaker samt vedtak behandlet av
Fylkesmannens Sosial- og familieavdeling i 2013. Utfall av klagesakene, kommunenes
saksbehandlingstid og fordeling av saker på den enkelte kommune/bydel/tjenestested.

Det er videre lagt ved en oversikt over alle sakstyper med antall som er behandlet i 2013.

Dokumentet er lagt ut på våre nettsider under Helse, omsorg og sosiale tjenester/ Økonomisk
sosialhjelp.

Med hilsen

Bente Rygg
avdelingsdirektør Grete Finstad

seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:22 00 35 00 Saksbehandler: GreteNanna Finstad
Postboks 8111 Dep Telefaks: Direktetelefon:22 00 36 15
0032 OSLO Internett: E-post:

www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershusOrgmummer:NO 974 761 319



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Mottakere:

Alle NAV-kontor i Oslo og Akershus
Oslobydelene v/Bydelsdirektør
Kommunene i Akershus v/rådmenn
Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester
Oslo kommune v/Velferdsetaten
Helse- og sosialombudet i Oslo
Juss Buss
Helsetilsynet
Landets fylkesmenn

2



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Statistikk over behandlede saker etter:
Lov om sosiale tjenester i NAV
Introduksjonsloven
Forvaltningsloven
Offentlighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven(KHOL) Kap 3 (kun saker vedr. rusområdet)

,./ Totalt behandlede saker etter Lov om sosiale tjenester i NAV = 957 (2012 = 762)

,,/ Totalt behandlede saker etter Introduksjonsloven = 5 (2012 = 9)

Totalt behandlede saker etter Forvaltningsloven -----15 (2012 = 19)

,./ Totalt behandlede saker etter Offentlighetsloven = 2 (ny i statistikken fra 2013)

Totalt behandlede saker etter KHOL kap 3 = 7

s/ Antall innkomne saker i 2013 var noe lavere enn i 2012.

si Fylkesmannens gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2013 er 3,2 måneder. Dette er en
nedgang fra 3,8 måneder i 2012.

1 Bydelenes gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2013 er 3,2 måneder.

sr Kommunenes gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2013 er 2,9 måneder.

Vi vil spesielt bemerke at vi i 2013 så en nedgang i mottak av saker på NAV-området og våre
restanser pr. 31.12.13 er 41 saker, mot 283 pr. 31.12.12. Totalt behandlet vi ca. 200 saker mer
i 2013 enn i 2012.

3



Antall saker behandlet av Fylkesmannens Sosial- og familieavdeling
2013. Fordelt på bydeler og kommuner.

Akershus: Oslo:

i

Fylke 12

Antall av S.nr.




Navn Totalt

Vestby 21
Asker 15
Aurskog-Høland 6
Bærum 74
Eidsvoll 11
Enebakk 12
Fet 6
Frogn 8
Lørenskog 17
Nes 13
Nesodden 16
Nittedal 7
Oppegård 8
Rælingen 15
Skedsmo 82
Ski 11
Sørum 13
Ullensaker 19
As 9
Totalsum 363

Fylke 13 1

Antall av S.nr.




Navn Totalt

Alna 34
Bjerke 43
Frogner 34
Gamle Oslo 79
Grorud 14
Grunerløkka 83
NordreAker 25
Nordstrand 29
Rusmiddeletaten 2
Sagene 67
St. Hanshaugen 55
Stovner 49
Søndre Nordstrand 44
Ullern 6
Vestre Aker 37
Østensjø 22
Totalsum 623

(Gjelderalle typersakeretterNAV-loven,Fory.loven,Intro.lovenog KHOLKap3)



Antall saker behandlet av Fylkesmannens Sosial- og familieavdeling
2013. Fordelt på NAV-kontor og bydels- og kommunenivå.

2

Oslo:

Senterr Navn2 Totalt
1,1 Nav Gamle Oslo 79
2,1 Nav GrOnerløkka 83
3,1 Nav Sagene 67

4 St. Hanshaugen 1
4,1 Nav St. Hanshaugen 54
5,1 Nav Frogner 34
7,1 Nav Vestre Aker 37
8,1 Nav NordreAker 25
9,1 Nav Bjerke 43

10,1 Nav Grorud 14
11,1 Nav Stovner 49
12,1 Nav Alna 34
13,1 Nav østensjø 22
14,1 Nav Nordstrand 29
15,1 Nav Søndre Nordstrand 44

17 Rusmiddeletaten 2
6,1 Nav Ullern 6

Totalsum 623

Akershus:

Senterr Navn2 Totalt
219 Bærum 1
219 Nav Bærum og sos.tj.Bærum 73
231 Skedsmo 2
235 Nav Ullensaker 19
216 Nav Nesodden 16
217 Nav Oppegård 8
231 Nav Skedsmo 79
220 Nav Asker 15
226 Nav Sørum 13
230 Nav Lørenskog 17
221 Nav Aurskog-Høland 6
214 Nav As 9
211 Nav Vestby 21
233 Nav Nittedal 7
213 Nav Ski 12
215 Nav Frogn 8
236 Nav Nes 13
228 Nav Rælingen 15
237 Nav Eidsvoll 11
229 Nav Enebakk 12

227,1 Nav Fet 6
Totalsum 363

(Gjelderalle type sakeretterNAV-loven,Forv.loven,Introlovenog KHOLKap3) 16.01.2014



Gj.snittlig saksbehandlingstid 1bydelene. Omfatter alle saker fra NAV-kontor og
KHOL kap 3 i Oslo, fra kontoret mottok klagesaken og fram
til oversendelsen av saken til Fylkesmannen - 2013.

Fordelt ned på NAV- kontor Pr. bydel:

3

Gjennomsnitt Beh.tid sos.ktr.




SenteNavn2 Totalt
1 Nav Gamle Oslo 2,7
2 Nav GrOneriøkka 2,7




Nav Sagene 4,9
4 St. Hanshaugen 2,3




Nav St. Hanshaugen 3,3
5 Nav Frogner 2,9
7 Nav Vestre Aker 2,6
8 Nav Nordre Aker 1,5
9 Nav Bjerke 3,0
10 Nav Grorud 3,4
11 Nav Stovner 2,7
12 Nav Alna 2,4
13 Nav Østensjø 4,6
14 Nav Nordstrand 2,7
15 Nav Søndre Nordstrand 4,8
17 Rusmiddeletaten 1,5

6 Nav Ullern 11,0
Totalsum 3,2

Gjennomsnitt Behlid sos.ktr.




Navn Totalt
St. Hanshaugen 3,3
Gamle Oslo 2,7
Søndre Nordstrand 4,8
Grunerløkka 2,7
Sagene 4,9
Østensjø 4,6
Stovner 2,7
Vestre Aker 2,6
Nordre Aker 1,5
Bjerke 3,0
Ullern 11,0
Frogner 2,9
Grorud 3,4
Alna 2,4
Nordstrand 2,7
Rusmiddeletaten 1,5
Totalsum 3,2

sosia12013



Gj.snittlig saksbehandlingstid i kommunene. Omfatter alle saker fra NAV-kontorene og
KHOL Kap 3 m.m i Akershus - fra kontoret mottok klagesaken og fram til oversendelse

av saken til Fylkesmannen - 2013..

Pr. kommune: Fordelt ned på NAV-kontor:

4

Gjennomsnitt Beh.tid sos.ktr.




Navn Totalt
Vestby 2,4

Asker 3,6
Aurskog-Høland 2,3
Bærum 2,9
Eidsvoll 6,6
Enebakk 2,1
Fet 2,0
Frogn 1,6
Lørenskog 1,9
Nes 2,7
Nesodden 2,7
Nittedal 1,9
Oppegård 2,8
Rælingen 4,8
Skedsmo 1,6
Ski 3,6
Sørum 4,1
Ullensaker 5,2
Ås 5,9
Totalsum 2,9

Gjennomsnitt Beh.tidsos.ktr.




Senternr. Navn2 Totalt
219 Bærum 0,9

219,1 Nav Bærum og sos.tj. Bærum 3,0
231 Skedsmo 1,1

235,1 Nav Ullensaker 5,2
216,1 Nav Nesodden 2,7
217,1 Nav Oppegård 2,8
231,1 Nav Skedsmo 1,6
220,1 NavAsker 3,6
226,1 Nav Sørum 4,1
230,1 Nav Lørenskog 1,9
221,1 NavAurskog-Høland 2,3
214,1 NavAs 5,9
213,1 Nav Ski 3,3
211,1 NavVestby 2,4
233,1 Nav Nittedal 1,9
215,1 Nav Frogn 1,6
236,1 Nav Nes 2,7
228,1 Nav Rælingen 4,8
237,1 Nav Eidsvoll 6,6
229,1 Nav Enebakk 2,1
227,1 Nav Fet 2,0

Totalsum 2,9

16.01.2014



Antall saker kommunene i Akerhus - utfall av klagebehandlingen hos Fylkesmannen pr. 31.12.13.




Saksfelt (Flere elementer)




Fylke 2 Lov om sosia e tjenester i NAV kap 3 og forvaltningsklager/andre typer klager.




Antall av Fm. avgjørelse Fm. avgjørelse
Navn Avvis Innvilget Opphev Stadfestet Endret Delvis endret Avslag Totalsum
Vestby




18 1 2




21
Asker




14 1




15
-Aurskog-Høland




1 4 1




Bærum 1 1 4 55 10 1 1 73
Eidsvoll 1




8 2




11
Enebakk




9 3




12
Fet




5




1




6
Frogn




7 1




8
Lørenskog 1




1 10 3 2




17
Nes




12 1




13
Nesodden




12 3 1




16
Nittedal




5 1 1




7
Oppegård




8




8

Rælingen




1 10 2 2




15
Skedsmo 1 1 4 61 12 3




82
Ski





9 I 1




11
Sørum




1 1 9 1 1




13
Ullensaker 1




15 3




19
Ås





8




1




9
Totalsum 5 ._3 12 279 46 16 1 362

5

sosial2013



Antall saker kommunene i Akerhus - utfall av klagebehandlingen hos Fylkesmannen pr. 31.12.13.




Saksfelt (Flereelementer)




Fylke 2 Lov om sosiale tjenester i NAV kap 3 og forvaltningsklageriandre typer klager.




-Antall av Fm. avgjørelse Fm. avgjørelse
Navn Avvis Innvilget Opphev Stadfestet Endret Delvis endret Avslag Totalsum
Vestby 0,00 % 0,00 % 0,00 % 85,71 % 4,76 % 9,52 % 0,00 % 100,00 %

•Asker 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,33 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Aurskog-Høland 0,00 % 0,00 % 16,67 % 66,67 % 16,67 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
bærum 1,37 % 1,37 % 5,48 % 75,34 % 13,70 % 1,37 % 1,37 % 100,00 %
kidsvoll 9,09 % 0,00 % 0,00 % 72,73 % 18,18 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Enebakk 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Fet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 83,33 % 0,00 % 16,67 % 0,00 % 100,00 %
Frogn 0,00 % 0,00 % 0,00 % 87,50 % 12,50 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Lørenskog 5,88 % 0,00 % 5,88 % 58,82 % -17,65 % 11,76 % 0,00 c)0' 100,00 %
Nes 0,00 % 0,00 % 0,00 % 92,31 % 7,69 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Nesodden 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 18,75 % 6,25 % 0,00 % 100,00 %
Nittedal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 71,43 % 14,29 % 14,29 % 0,00 % 100,00 %
Oppegård 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Rælingen 0,00 % 0,00 % 6,67 % 66,67 % 13,33 % 13,33 % 0,00 % 100,00 %
Skedsmo 1,22 % 1,22 % 4,88 % 74,39 % 14,63 % 3,66 % 0,00 % 100,00 %
Ski 0,00 % 0,00 % 0,00 % 81,82 % 9,09 % 9,09 % 0,00 % 100,00 %
Sørum 0,00 % 7,69 % 7,69 % 69,23 % 7,69 % 7,69 % 0,00 % 100,00 %
Ullensaker 5,26 % 0,00 % 0,00 % 78,95 % 15,79 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
As 0,00 % 0,00 % 0,00 % 88,89 % 0,00 % 11,11 % 0,00 % 100,00 %
Totalsum 1,38 % 0,83 % 3,31 % 77,07 % 12,71 % 4,42 % 0,28 % 100,00 %

6

sosia12013



Antall saker pr. bydel i Oslo - utfall av klagebehandlingen hos Fylkesmannen pr.31.12.2013 i %.

7

Lov om sosiale tjenester i NAV kap 4 og forvaltningsklagerlandre typer klager.

Saksfelt (Alle)

Fylke 3

Antall Fm. avgjørelse Fm. avgjørelse
. blavn AvvisInnvilgetOpphev Stadfestet EndretDelvis endret Avslag Totalsum
Bjerke




2




32 5 4




43
Gamle Oslo 1 1 3 60 9 5




79
-Grorud




1 13




14

Nordstrand




1 22 5 1




29
Stovner 1




2 36 8 2




49
Søndre Nordstrand 1 1




35 6 1




44
Ullern




5




5

Østensjø




18 4




22
Grunerløkka 1




1 63 11 6




82
St. Hanshaugen 2 1 2 36 10 2 1 54
Frogner




1 30 3




34
Sagene 2 1 4 47 8 5




67
Vestre Aker




2 33 2




37
Alna 1




26 6 1




34
Nordre Aker




i 17 6




24
Totalsum 9 6 18 473 83 27 1 617



Antall saker pr. bydel i Oslo - utfall av klagebehandlingen hos Fylkesmannen pr.31.12.2013 i %.
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Lov om sosiale tjenester i NAV kap 4 og forvaltningsklagerlandre typer klager.

Saksfelt

Fylke 3

Antall Frn.avgjørelse Fm. avgjørelse






Navn Avvis Innvilget Opphev Stadfestet Endret Delvis endret Avslag




Totalsum
Bjerke 0,00 % 4,65 % 0,00 % 74,42 % 11,63 % 9,30 % 0,00 % 100,00 %
Gamle Oslo 1,27 % 1,27 % 3,80 % 75,95 % 11,39 % 6,33 % 0,00 % 100,00 %
Grorud 0,00 % 0,00 % 7,14 % 92,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Nordstrand 0,00 % 0,00 % 3,45 % 75,86 % 17,24 % 3,45 % 0,00 % 100,00 %
Stovner 2,04 % 0,00 % 4,08 % 73,47 % 16,33 % 4,08 % 0,00 % 100,00 %
Søndre Nordstrand 2,27 % 2,27 % 0,00 % 79,55 % 13,64 % 2,27 % 0,00 % 100,00 %
Ullern 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Østensjø 0,00 % 0,00 % 0,00 % 81,82 % 18,18 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Grunerløkka 1,22 % 0,00 % 1,22 % 76,83 % 13,41 % 7,32 % 0,00 % 100,00 %
St. Hanshaugen 3,70 % 1,85 % 3,70 % 66,67 % 18,52 % 3,70 % 1,85 % 100,00 %
Frogner 0,00 % 0,00 % 2,94 % 88,24 % 8,82 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Sagene 2,99 % 1,49 % 5,97 % 70,15 % 11,94 % 7,46 % 0,00 % 100,00 %
Vestre Aker 0,00 % 0,00 % 5,41 % 89,19 % 5,41 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Alna 2,94 % 0,00 % 0,00 % 76,47 % 17,65 % 2,94 % 0,00 % 100,00 %
Nordre Aker 0,00 % 0,00 % 4,17 % 70,83 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Totalsum 1,46 % 0,97 % 2,92 % 76,66 % 13,45 % 4,38 % 0,16 % 100,00 %



Alle behandlede saker fordelt på de forskjellige saksområdene i 2013.

Saksfelt Avvis Innvilget Opphev Stadfestet Endret
Delvis
endret Avslag Totalt

Forv.lov § 36 -Saksomkostninger




8 1




1 10

Andre forvaltningslovsklager 3




1 1




5
Introduksjonsloven




5




5

Nav § 3 - oppholdskommunens ansvar.




1 17 3 1




22
Nav § 26 - krav i refusjon trygdlattføring m.m.




3 9 1 4




17
Nav § 20 - Vilkår I forbindelse med stønad




5 3




8
Nav § 27 - Midlertidig botilbud




1 2




3
J lav §§ 18 og 19 - Økonomisk stønad 10




24 695 111 38




878
Nav § 29 - Kvalifiseringsprogrammet I




3_




4

KHOL § 3-2 pkt. 6 c - rustiltak m.m 2




2 3




7

Nav § 1-2 - personer uten oppholdstillatelse




1 15 8




24
NAV § 21 - (stønadsform - lån, bidrag eller rekv.)




1




1

Offentlighetsloven




1




1 2

Totalt 16,9 32 755 129 43 2 986
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r. crådet:

Tilalle landets kommuner

Fra og med 1.januar 2014 er det felles postmottak for stedsnavntjenesten for norske navn
i Nord-Norge, stedsnavntjenesten for Midt-Norge, stedsnavntjenesten for Vestlandet,
stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene og kvensk stedsnavntjeneste —
paikannimipalvelus. Fra denne datoen skal alle skriftlige henvendelser til
stedsnavntjenesten, uansett landsdel, sendes til e-postadressen post@sprakradet.noeller
per post til Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO. Vi oppfordrer kommunene til å
sende navnesaker og andre skriftlige henvendelser elektronisk.

Med vennlig hilsen
Språkrådet

Tilalle kommunane i landet

Frå og med 1.januar 2014 er det felles postmottak for stadnamntenesta for norske namn i
Nord-Noreg, stadnamntenesta for Midt-Noreg, stadnamntenesta på Vestlandet,
stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka og kvensk stadnamnteneste —
paikannimipalvelus. Frå denne datoen skal alle skriftlege førespurnader, same kva
landsdel dei gjeld, sendast til e-postadressa post@sprakradet.noeller i posten til
Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO. Vi oppmodar kommunane om å sende
namnesaker og andre skriftlege førespurnader elektronisk.

Med venleg helsing
Språkrådet



















































 

 

  
 Oslo kommune 
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Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak       65 /14 
 
         HUSK-sak    /14 
 
 
Møtedato: 25.02.14 
 
 
 
 
 
 
GATE OF INDIA, BOGSTADVEIEN 66 A – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Oslo Gate AS 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Gate of India, Bogstadveien 66 A.  
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Bogstadveien 66 A, en eiendom som ligger med inngang i en av hovedferdselsårene 
i bydelen.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Gate of India, Bogstadveien 66 A.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Gate AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Gate of India, Bogstadveien 66 A.  
Eiendommen, Bogstadveien 66 A. ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Gate of India, Bogstadveien 66 A  







 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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BU - sak    66 /14 
 
 
 
BU – sak:      66/2014 
Møtedato: 25.02.2014 
  
                     
 

 
 
 
BUDSJETT 2014 – TEKNISK BUDSJETTJUSTERING 

 
 
 
Bakgrunn 
 
Bydel Frogner fikk et kutt på sin budsjettramme for 2014. Bydelsutvalget ble 
presentert et oppsett høsten 2013 hvor det ble forutsatt en samlet reduksjon av 
bydelens utgiftsnivå på ca. 20 mill.kr. Anslått innsparingsbeløp var eksklusive et 
mer/mindreforbruk 2013 da dette først ville være kjent etter at regnskapet ble 
avlagt i januar 2014. Bydelsutvalget vedtok et saldert budsjett i desember 2013.  
Behovet for innsparing på rundt 20 mill kr viser samtidig at bydelen går inn i 
2014 med for høyt aktivitetsnivå tilsvarende rundt 20 mill kr. Dette er et annet 
uttrykk for at bydelen har behov for å effektivisere og redusere tjenestetilbud 
tilsvarende.  
 
Regnskapsresultatet for 2013, som ble kjent i slutten av januar, viste et 
merforbruk på 5,7 mill kr. Det er en forutsetning, jfr. Økonomireglementet, at 
merforbruket dekkes inn i påfølgende regnskapsår.  Dermed har bydelen et 
innsparingsbehov på 25,7 mill kr i 2014.  
 
Imidlertid ga Bystyret noen påplussinger til bydelene under sin 
budsjettbehandling. I sum handlet det om å redusere prisene pr. 
sykehjemsplass, hvilket ga en effekt for Frogner på ca. 9 mill kr i forhold til 
opprinnelig budsjett. I tillegg bevilget Bystyret en styrkning til hjemmetjenestene 
som ga oss ca. 3 mill kr mere å rutte med.   
Samlet utgjorde påplussingene i Bystyret ca. 12 mill kr. 
Dermed utgjør det samlede behovet for aktivitetsreduksjon/effektiviseringer i 
2014 ca. 13,7 mill. kr. 
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Et skjematisk oppsett i tråd med ovenstående ser slik ut: 

Innsparingsbehov 20  mill 

Merforbruk 2013 5,7 mill 

Samlet effektiviseringsbehov 25,7 mil 

Bystyrebehandling redusert sykehjemspris 9  mill 

Bystyrebehandling  30 mill til hj.tjenester 3  mill 

Aktivitetsreduksjon/effektiviseringer 13,7 mill 

 
 
 
Risikovurdering:  
 
Det er gitt en egen vurdering av forskjellige risikoområder i budsjettet i tråd med 
ovenstående, i egen sak til BU- sak  __ /14, fra startmøte i EST. 
 
Ved utarbeiding av budsjettdokumentet høsten 2013 ble aktivitetsrapportering 
og regnskapsprognoser lagt til grunn.  Bydelens store utfordringer på 
merforbruksområdene var i desember 2013: For høy aktivitet i hjemmesykepleie, 
dvs. at det ble vedtatt for mange timer hjemmesykepleie på bestillerkontoret, 
samtidig som utførerleddet hadde for lav effektivitet, dvs. for lav innsats pr. 
ansatt. Det andre store merforbruksområdet var økte utbetalinger av sosialhjelp 
utover budsjett, dvs. stigende antall sosialhjelpsklienter med lengre 
gjennomstrømningstid i systemet. 
 
Det er samtidig grunn til å peke på at flere andre av bydelens tjenesteområder 
hadde driftsmessig gode resultater, slik som barnevernet hvor 
budsjettsituasjonen ser ut til å være gjenopprettet på en god måte. Likeledes er 
driften av de kommunale barnehagene under kontroll. 
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Tiltak for å holde budsjettregnskap i balanse: 
 
 
SOSIALTJENESTEN/SOSIALHJELP 
 
Bydelen har i budsjett 2014 anført at sosialtjenesten må bringe utgiftene i tråd 
med avsatte midler.   
 
Mål: 
kortere gjennomstrømningstid, fra 5,2 mndr til 4,9 mndr pr klient 
færre klienter, fra 1370 foregående år til 1219 inneværende år 
 

Konkrete tiltak innen sosialtjenesten/økonomisk sosialhjelp med siktemål 
utgiftsreduksjoner for å bringe regnskapsresultater 2014 i balanse : 
 

� ”Fra produksjon til tiltak”  - samlet innsparing på 2 mill kr :   

- Mindre forvaltningsarbeid ved at Fylkesmannen har overtatt vergeansvaret  

- Mindre tid på opplæring 

- Færre i service og støttefunksjoner 

� Mottak av flyktninger konsentreres til andre halvår  

� Omstrukturerer bruk av kommunale boliger slik at flere grupper vanskeligstilte mottar kommunal 

bolig og startlån 

� Arbeidslinjen intensiveres ved at ungdomsgruppen opp til 29 år møter daglig til samtale hver 

morgen 

� Arbeidslinjen intensiveres i forhold til øvrige brukere som er aktuelle for arbeid eller ved daglig 

oppmøteplikt. 

� Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet; ledig kapasitet brukes til 

økt fokus på de med mulighet for aktivitet. 

� Omlegging av betjening i PM, med økt aktivitetskrav før første utbetaling av økonomisk 

sosialhjelp 

� Hver enkelt saksbehandler skal redusere sine klientall med 5 personer, samlet 110 færre klienter 

pr måned. 
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HJEMMETJENESTEN 
 
Bydelen har i budsjett 2014 anført at hjemmetjenesten må bringe utgiftene i 
tråd med avsatte midler.    
 
Mål: 
Redusere hjemmesykepleie/praktisk bistand gjennom revurderinger og DAA, 
med henholdsvis hjemmesykepleie fra 9500 timer pr mnd til 8500 timer pr mnd. 
 

Konkrete tiltak innen hjemmetjenesten med siktemål utgiftsreduksjoner for å 
bringe regnskapsresultater 2014 i balanse : 
 

� En saksbehandler dedikeres til gjennomgang og revurdering av hjemmesykepleiens vedtak 

� Hvert hjemmesykepleieområde har egne oppsett for timetallsreduksjon pr måned 

� Hvert hjemmesykepleieområde må redusere antall ansatte tilsvarende redusert timetall for 

utføring 

� Alle hjemmetjenestens pasienter med mer enn 36 timer pr uke vurderes på ny for eventuell 

sykehjemsplass. 

 

Aktivitetsreduksjon/effektiviseringer sosialtjenesten/økon sosialhjelp 8 mill 

Aktivitetsreduksjon/effektiviseringer HS & PB 6 mill 

SUM  14 mill 

 
 
 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Bydelsutvalget vedtar følgende tekniske endringer: 
  Beløp i hele tusen FO Funksjon 
Merforbruk 2013 -5 757 1 180 
Endret pris på sykehjemsplasser 7 000 3 2532 
Styrking av hjemmetjenesten 2 361 3 2542 
Helårsvirkning Uranienborg fritidsklubb -879 2B 231 
 
Bydelsutvalget legger til grunn at bydelens virksomheter bidrar med tiltak som 
vist ovenfor for å holde budsjettet i balanse ved utgangen av året. 
 
 
Bydel Frogner, 20.02.2014 
 
 
Wenche Ørstavik                        Heidi Damengen 

Bydelsdirektør                                      avd.dir 

 



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Deres ref:

BYDEL FROGNER - REFERAT FRA STARTMØTE FOR 2014

Vedlagt følger referat fra startmøte for 2014. Det skal legges frem for bydelsutvalget.

Med vennlig hilsen

Endre Sandvik
kommunaldirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk

Robert Hansson
seksjonssjef

Vedlegg: 1. Referat fra startmøte for 2014

Byrådsavdeling for eldre og Postadresse:
sosiale tjenester

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.konnmune.no

Arkivkode:

121

1211 Itt

I £1/
Dato: 11.02.2014

Saksbeh:

SigbjørnIversen,97722028

Vår ref (saksnr):

201304259-63



Oslo kommune

Møtereferat

Til stede: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Turid Glærum, Jon Stranger, Jan Motzfeldt
Dahle, Jan Oddum, Sigbjørn Iversen

Motested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 6.2.2014 kl. 14.00-15.30
Referent: Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 —BYDEL FROGNER

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2014. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:
Økonomisk omstillingsbehov i 2014
Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
Regnskapsresultat 2013—konsekvenser for budsjett 2014
Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2014

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølging i 2014: 


Bydelen har et merforbruk på 5,8 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 hadde bydelen et
mindreforbruk på 5,8 mill. Dette er en svekkelse av det økonomiske resultatet på 11,6 mill.
Deler av merforbruket skyldes engangsutgifter i 2013. Bydelen går inn i 2014 med et klart
høyere aktivitetsnivå enn tildelt budsjettramme

Bydelen har ingen reell budsjettreduksjon i 2014, slik at innsparingsbehovet handler om å få
aktiviteten ned på nivå med budsjettrammen og å inndekke fremført merforbruk fra 2013.
Dette innsparingsbehovet anslås til om lag 25 mill.

Irmdekking av fremført merforbruk kan skje ved å benytte deler av styrkingen på pleie og
omsorg i budsjettavtalen under bystyret budsjettbehandling. Etter slik inndekking gjenstår 6
mill. i ubenyttede reserver for pleie og omsorg. For å møte merforbruksrisiko på denne
sektoren, er det behov for å ha mer omfattende reserver enn dette. Det har ikke bydelen, slik
at EST mener bydelen snarest må iverksette ytterligere innsparingstiltak for å møte
merforbruksrisiko på sentrale tjenesteområder.

Vedtatte innsparinger i pleie og omsorgssektoren handler både om institusjon og
hjemmetjenester. Bydelen har de siste årene hatt dekningsgrader for institusjon over Oslo-
snittet, men i 2013 oppnådde den en reell reduksjon i bruk av sykehjemsplasser og i
brukerratene. Bydelen har budsjettert med en institusjonsdekning for innbyggere over 67 år
tilsvarende Oslo-snittet. Dette utgjør 489 plasser i løpet av året. Foreløpig ligger bydelen på
måltallet. Det er lav/ moderat risiko for merforbruk. Når vi ser på utviklingen i Bydel St.
Hanshaugen bør det være rimelig å anta at bydelen bør arbeide videre med å utvikle en



omsorgstrapp som kan føre til ytterligere reduksjon i bruk av institusjonsplasser. Det vil
dempe samlet merforbruksrisiko.

For hjemmetjenesten er det vedtatt omfattende aktivitetsreduksjoner for hjemmesykepleien.
Det er budsjettert med en månedlig reduksjon på 1000 utførte timer, og utgjør en innsparing
for bestiller på om lag 10 mill. I 2013 skjedde det en betydelig aktivitetsøkning, slik at det er
knyttet høy merforbruksrisiko til dette vedtaket. På den andre siden er det mulig å anta at en
videreføring av institusjonsplasser på samme nivå som i dag og synkende eldrebefolkning
skal kunne gjøre det mulig å oppnå aktivitetsreduksjoner. Likevel er det en klar
merforbruksrisiko på 5- 10 mill. for bestillerleddet i hjemmetjenesten

For utfører et det mer usikkert om budsj ettet er realistisk. I 2013 klarte verken praktisk
bistand eller hjemmesykepleien å oppnå den timeprisen som var budsjettert. Til sammen fikk
hjemmetjenesten merforbruk på 10 mill. Størst merforbruk var det for hjemmesykepleie. Det
er høy risiko for tilsvarende merforbruk i 2014, med mindre bydelen oppnår en forbedring i
organisering og indre effektivitet i utførerleddet. Dette handler både om organisasjons-
struktur, arbeidsrutiner, dimensjonering (antall årsverk) og produktivitet (direkte brukertid).

Samlet sett kan det være en høy merforbruksrisiko på opp mot 15 mill, for hjemmetjenesten
(både bestiller og utfører). Det er særlig stor merforbruksrisiko for hjemmesykepleien. En
slik merforbruksrisiko kan delvis håndteres gjennom at bydelen har 6 mill. i reserve etter
inndekking av merforbruk. Bydelen må rapportere status for hjemmetjenesten —både for
aktivitet og timekostnad.

Barnevernsutgiftene hadde en uventet og særdeles stor økning i 2012. Bydelen har håndtert
dette på en meget god og effektiv måte. Barnevernsutgiftene gikk betydelig ned i 2013.
Budsjettet for 2014 vurderes som stramt og med risiko for merforbruk på inntil 5 mill. Men
det er samtidig gode muligheter for at budsjettet er tilstrekkelig.

Sosialhjelpsutgiftene økte betydelig i 2013, og med 27,1 %. For bydelene samlet økte
sosialhjelpsutgiftene med 10,4 %. Det skjedde en stor økning ved utgangen av året, som
forplanter seg inn i 2014 som et meget stort innsparingsbehov. På kort sikt er det en høy
merforbruksrisiko på minimum 10 mill. Bydelen iverksetter nå flere tiltak for å få ned antall
aktive klienter og sosialhjelpsutgiftene. Det er all grunn til å tro at det høye sosialhjelpsnivået
ikke vil vedvare. Bydelen har også gode resultat å vise til når det gjelder akutte
snuoperasjoner, jf slik barnevernet utviklet seg etter 2012. Men det er knyttet stor usikkerhet
til hvor raskt bydelen vil klare å få ned utgiftene. På kort sikt er det derfor stor ubalanse i
sosialhjelpsbudsjettet og høy merforbruksrisiko.

Budsjettet for barnehager vurderes å være tilstrekkelig. Det er mulig at bydelen kan spare noe
på å revurdere behovet for styrer og lederressurser.

Samlet sett er det pr dato klar merforbruksrisiko på anslagsvis 20-25 mill. Dette er primært
knyttet til hjemmetjenesten og økonomisk sosialhjelp. Bydelen er avhengig av å lykkes med
omstillinger på flere sentrale tjenesteområder for å unngå at merforbruket blir høyere i 2014
enn i 2013. Som en følge av dette er det viktig at bydelen iverksetter tilstrekkelige
innsparingstiltak. EST vil følge med på aktivitet og økonomi i bydelen frem mot sommeren.
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Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:


• Oversender statusrapport pr februar 2014 for de meste sentrale tjenesteområdene (pleie og
omsorg, sosialtjenesten, barnevernet og barnehager) og redegjør i den forbindelse for hva
bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk.
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Frist for tilbakemelding til EST er tirsdag 25. mars 2014
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KANTINA URANIENBORGHJEMMET, INDUSTRIGATA 20 – NY BEVILLING 
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Guillot’s 
selskapsmat & catering om ny serverings- og skjenkebevilling ved kantina Uranienborghjemmet, 
Industrigata 20.  
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved kantina Uranienborghjemmet, Industrigata 20.  
 
 
 



2 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Guillot’s selskapsmat & catering gis serverings- og 
skjenkebevilling ved kantina Uranienborghjemmet, Industrigata 20.  
Eiendommen, Industrigata 20 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Kantina Uranienborghjemmet, Industrigata 20  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Jlic9-1(-( Cf(IL('
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l(11JOC 

Dato: 20.02.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASNY-2014-00290Walayat, Ifzal05233

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra GUILLOT'S SELSKAPSMAT & CATERING
om Serverings- skjenkebevilling Ny ved kantina Uranienborghjemmet, Industrigata 20.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fierde år.

Med hilsen

Ifzal Walayat
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo,kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 05233

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

kantina Uranienborghjemmet

Telefon

Gateadresse

Industrigata 20

Postnr.

0353

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

GUILLOT'S SELSKAPSMAT & CATERING

Organisasjonsnr/Personnr søker

997477219

Selskapsform

Postadresse

Asenhagen 20C

Postnr.

2020

Poststed

SKEDSMOKORS
ET

Telefon

63 87 32 68

Beskrivelse
NY

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling Ny

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningstid ute

20.30

Skjenketid ute

20.00



  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

   
 

BYDELENS SYSTEMER FOR KVALITETSMÅLING, 
BRUKERUNDERSØKELSER OG AVVIKSHÅNDTERING 

SENTRALE SYSTEMER I BYDEL FROGNER  
Oslo kommune har et system for kvalitetsmåling bestående av fire elementer; 

brukerundersøkelse, kvalitetsrevisjon, objektive kvalitetsindikatorer og 

medarbeiderundersøkelse (jmf Bystyrevedtak av 1.3.2006 sak 38 

[Kvalitetsmålinger i hjemmetjenesten – byrådssak 193/05]).  

 

For å få et helhetlig bilde av kvaliteten i tjenestene sees de fire elementene i 

sammenheng og ikke bare hver for seg. Sammenstilling av resultater har vist 

sammenheng mellom de fire elementene for kvalitetsmåling. Det vil si, 

gode/dårlige resultater ved et element kan spores til tilsvarende gode/dårlige 

resultater i andre element. Denne kunnskapen er nyttig ved forbedringsarbeid 

fordi det kan bety at forbedring i et element vil gi forbedring i øvrige element.  

 

I bydel Frogner er 86,5% av brukerne av hjemmetjenester fornøyd samtidig 

som ansatte er godt tilfreds. Ansatte er spesielt godt tilfreds med innholdet i 

jobben. Av dette forstås at både brukere og ansatte i all hovedsak vurderer 

kvaliteten på tjenestene som god.  

 

1. BRUKERUNDERSØKELSE 

Formålet med brukerundersøkelsene er å få kjennskap til hvordan brukerne 

evaluerer tjenesten, hva brukerne ser på som sterke og svake sider ved 

tjenestene. Brukerundersøkelsene gjennomføres årlig. 

 

I bydel Frogner har vi ca 1300 brukere og i 2012 svarte 381 på 

brukerundersøkelsen. I 2013 var svarprosenten nærmere 40%. 86 % uttrykte å 

være fornøyd med praktisk bistand og 87 % fornøydhet med hjemmesykepleie. 

64,5 % av brukerne opplever bedring etter å ha klaget på forhold de har vært 

misfornøyde med. 

 
 



2. KVALITETSREVISJON 
Kvalitetsrevisjoner gjennomføres annethvert år i utvalgte bydeler. Hensikten er 

å vurdere om virksomheten ivaretar krav i lovgivning, internt i Oslo kommune 

og i egen virksomhet. Kvalitetsrevisjon gir grunnlag for å vurdere 

forutsetningene for kvalitet på systemnivå.  

 

Erfaringer gjennom flere år tilsier at det kan antas at de fleste bydeler har de 

samme utfordringene så apportene vurderes som aktuelle også for bydeler 

som ikke har vært gjenstand for foreliggende revisjon. I 2013 ble revisjon 

gjennomført ifht endring kognitivt nivå, helhetlig pasientforløp og 

avvikshåndtering. For bydelene ble det registrert 6 avvik og 12 merknader. For 

private leverandører 13 avvik og 2 merknader. Med avvik forstås mangel på 

oppfyllelse av krav og med merknad forbedringspotensial.  

 

3. OBJEKTIVE KVALITETSINDIKATORER 
Objektive kvalitetsindikatorer måler ulike tilstander ved virksomhetene som 

kan benyttes til å overvåke og om mulig forbedre tjenesten. Objektive 

kvalitetsindikatorer gjennomgås årlig. Aktuelle objektive kvalitetsindikatorene 

er tilgjengelighet, pålitelighet og revurdering.  

 

Resultatene fra 2012 viser som følger: 

Tilgjengelighet 

o Saksbehandlingstid har gått ned for hjemmesykepleie, men økt 

for praktisk bistand 

o Iverksettingstid for hjemmesykepleie er ca 1,5 dager og for 

praktisk bistand 7,3 dager 

o Antall mottatte søknader er tilnærmet likt antall innvilgete 

søknader 

Pålitelighet 

o Hjemmesykepleie og praktisk bistand har færre brukere og 

besøk per bruker enn snittet for hele Oslo kommune 

o Avlyste besøk av hjemmetjenesten var for hjemmesykepleien 0,2 

(snitt Oslo kommune 0,17)og for praktisk bistand 0,5 (snitt Oslo 

kommune 1,22) 

Revurdering 

o Bydel Frogner hadde for hjemmesykepleie 83 aktive vedtak med 

utløpt vedtaksdato og for praktisk bistand 186. Målet er 0. 
 



4. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 
Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig og har til hensikt å kartlegge 

ansattes opplevelse av egen arbeidsplass. Organisasjonsmessige forhold, 

arbeidsmiljø, ledelse og faglig utvikling vurderes. 

 

I 2013 svarte 94 av 142 ansatte. Gjennomsnittscoren lå på 4.2, det vil si god 

tilfredshet. Ansatte scoret høyest på spørsmål vedrørende innholdet i jobben, 

samarbeid og trivsel med kollegaer og medarbeidersamtale. De scoret lavest i 

forhold til omstillingsprosesser. 

 

KVALITETSSYSTEMER I BYDEL FROGNER 

Vi har etablerte rutiner og system for behandling av klager og avvik for å sikre 

at klage- og avviksbehandling inngår i systematisk internkontroll og 

forbedringsarbeid. Innkomne klager og avvik behandles fortløpende, noen 

ganger ferdigbehandles avvik på tjenestested, andre ganger i avviksmøte med 

bestillerkontor. Avvik står på agendaen til fagmøter, ledermøter og 

samarbeidsmøter, og drøftes ved behov.   

• Klager og avvik registreres på tjenestested og rapporteres avdelingssjef 

• Klager og avvik tilstrebes ferdigbehandlet på tjenestested 

• Ved behov behandles klager og avvik i felles avviksmøte 

hjemmetjeneste-bestiller 

• Hvis nødvendig ferdigbehandles avvik av avdelingssjef og direktør 

 

Bestillerkontoret tar i mot flest meldinger om avvik og klager fra 

tilsynsutvalget, egne ansatte, brukere og pårørende. Avvik meldes sjelden inn 

fra øvrige samarbeidsparter (f.eks hjemmetjenestene og 

spesialisthelsetjenesten). I 2013 ble det registrert 62 meldinger. Medio februar 

2014 er det registrert 14 saker. 

 

Hjemmetjenestene tar i mot flest meldinger om avvik fra egne ansatte og 

klager fra brukere og pårørende. Avvik meldes sjelden inn fra øvrige 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Hjemmetjenesten møter ukentlig bestillerkontor for gjennomgang av klager og 

avvik som er meldt bestiller og som angår hjemmetjenestene. 

 

Per medio februar 2014 har det vært aktuelt å gjennomgå 2 saker i fellesskap 

hjemmetjeneste-bestiller. Det vil si, 2 av 14 klager og avvik meldt 

bestillerkontor hittil i år har vært relatert til våre hjemmetjenester.  

 



På tjenestestedene var det i avviksjournal som inngår i brukerjournal var det i 

januar dokumentert 16 avvik totalt. 3 avvik hos praktisk bistand, 9 hos 

hjemmesykepleien og 4 i forhold til praktisk bistand opplæring. I 2013 ble det 

registrert 253 avvik totalt i hjemmetjenestene. 

 

I bydel Frogner har tjenesteområdene kvalitetssystem med aktuelle 

rutinebeskrivelser for sine virksomheter. Hjemmetjenestens kvalitetssystem er 

delt inn i 3 deler. Del 1 omhandler lovgrunnlaget, retningslinjer for tilsyn, 

kontroll og oppfølging, og styrende dokumenter i Oslo kommune, del 2 HMS og 

del 3 rutiner og håndbøker for ansatte. Del 3 er fordelt på i alt 12 kapitler, 

herunder rutine for håndtering av klager og avvik samt skjema for registrering 

av klager og avvik. 

BRUKERMØTE 
Hovedverneombud har besluttet i henhold av AML at det ikke skal avholdes 

brukermøter for hjemmetjenestenem NAV og andre tjenester i bydel Frogner. 

Dette er besluttet av hensyn til ansattes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det 

vises til at hjemmetjenesten har i overkant av 1300 brukere hvorav flere 

ustabile. Hjemmetjenestene i de vestlige bydeler er med i et 

samarbeidsprosjekt knyttet til forebygging av vold og trusler i hjemmene. Etter 

drapet på Grorud og alvorlig skyteepisode i bydel Gamle Oslo har bydel 

Frogner registrert 47 trusler, skader og voldsepisoder i 2013. Bydel Frogner har 

gjennomført et brukermøte i 2013 hvor ansatte opplevde en truende stemning 

med hetsing og trakassering. Som det kommer frem av budsjettekst for 2014 

har arbeidsmiljøloven klare bestemmelser vedrørende vold, trusler, fare foor 

liv og helse. Forebyggende tiltak skal etableres og avgrensninger gjøres hvor 

møteplasser åpner for uforutsigbare hendelser med fare fore medarbeideres 

sikkerhet, liv og helse 
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