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Åpen halvtime 
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Godkjenning av sakskart 
 
 
Saker til behandling 
Sak 27/14    Protokoll RFF 20.03.2014 
Sak 28/14    Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
Sak 29/14    Orienteringssaker 
Sak 30/14    Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thor Hansen         Bjørn Haraldsen 
leder          avdelingssjef 

 
 
 





 

 
Sak 27/14    Protokoll RFF 20.03.2014  
 
Arkivsak: 201400021 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 09.04.14 27/14  
 
PROTOKOLL RFF 20.03.2014  
 
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede 20.mars 2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i RFF 20.03.2014 godkjennes 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 28/14    Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018  
 
Arkivsak: 201000355 
Arkivkode: 371.2 
Saksbehandler: Harlem Marthe Kari 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 07.04.14 35/14  
Råd for funksjonshemmede 09.04.14 28/14  
Arbeidsutvalget 10.04.14  
Bydelsutvalget 24.04.14  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
BEHOV FOR TJENESTER OG BOLIGER TIL PERSONER MED 
FUNKSJONSHEMMINGER I BYDEL STOVNER I PERIODEN 2014-2018  
 
Sammendrag: 
Sak om behov boliger og dagtilbud til personer med utviklingshemming ble fremmet i bydelsutvalget 
første gang i juni 1997, sak 367/97, og deretter årlig. Personer med øvrige funksjonshemminger er 
kartlagt, i forbindelse med Boligsosial handlingsplan og Boligbehovsplan for Oslo. 
 
Området har vært behandlet i BU i sak 112/2010 og i sak 64/2011 hvor det har blitt skissert mulige 
strategier og tiltak bydelen må iverksette på kort og lengre sikt. Den politiske behandlingen er fulgt opp 
med verbalvedtak i bydelens budsjett og årsplan for 2011 og 2012. Verbalvedtak 11 i bydelens budsjett 
og årsplan for 2013 ga føringer for boliglokalisering til funksjonshemmede. Siste behandling i BU var i 
sak 63/2013. 
 
Vedtak ved siste behandling: 
 

1. Den fremlagte saken til grunn for det videre arbeidet med 
      planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i Bydel 

            Stovner. 
 

2. Administrasjonen bes kartlegge fremtidige behov for personene som ikke har opplyst om de 
ønsker bolig og tjenester i fremtiden.  
 

3. Administrasjonen bes fortsette arbeidet med de konkrete planene for 
      etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med tanke på  
     avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  

 
 
 
 
Saksframstilling: 
Det er pr. 31.12.2013 registrert 174 personer med utviklingshemming og 76 personer med andre 
funksjonshemninger i Bydel Stovner. Dette er en økning på 18 fra 31.12.12. Økningen er hovedsakelig i 
aldersgruppen 0-13 år. 
 
 Utviklingshemming Fysisk 

funksjonshemming 
Autismespekter Totalt 
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Utviklingshemming 174   174 
Øvrige med 
funksjonshemming 

 37 39 76 

    250 
 
 
I autismespekteret menes i denne tabellen personer som ikke har diagnosen utviklingshemming i 
kombinasjon med autisme. Oversikten over personer med fysiske funksjonshemminger og diagnoser i 
autismespekteret er ikke fullstendig. 
 
Botiltak pr. 31.12.2013 
Bydelen gir tilbud til 74 egne innbyggere med utviklingshemming eller fysisk funksjonshemming i eller 
i 
tilknytning til samlokaliserte boliger, i barnebolig og i private borettslag. Det er stor variasjon når det 
gjelder størrelsen på bydelens 6 samlokaliserte boliger; 3 har 5 leiligheter, de øvrige fra 12 til 20. I 
tillegg 
kommer Tangerudbakken borettslag med 7 beboere og Hvitveisenga borettslag med 11 beboere. 
Bydelen driver en avlastnings- og barnebolig med 6 plasser, hvorav 4 barnebolig. En leilighet i 
Stovnerbakken187 benyttes til avlastning. 
 
Driftsutgifter knyttet til botiltakene er i inneværende år budsjettert til 83,6 mill kr, og til 
avlastnings- og barneboligen 15,6 mill kr. Det kjøpes tilbud i botiltak utenfor bydelen til 13 personer i 
målgruppen, og avlastning i bolig til 3. 40 personer med utviklingshemming over 18 år er bosatt i 
foreldrehjemmet.  
 
Dagtilbud/VTA pr. 31.12.2013 
Bydelen har to dagsenter for målgruppen. Haugenstua dagsenter gir tilbud til personer med 
utviklingshemming, multifunksjonshemminger og autisme, samt etterskoletidtilbud for personer i 
videregående skole. Stigenga dagsenter gir tilbud til personer med fysiske funksjonshemminger. 
Personalressurser og driftsutgifter knyttet til Haugenstua dagsenter med 40 brukere med dagtilbud 
og 4 personer med etterskoletidtilbud er 14,3 mill kr. i inneværende år. Stigenga dagsenter har totalt 
19 brukere hvorav13 bor på Stigenga. Brukerne har ulike antall dager på dagsenteret varierende 
fra 1 – 4 dager i uken. Utgiftene knyttet direkte til dagsenteret er ca 0,6 mill. Resten av 
bemanningsbehovet dekkes av sambruk mellom boligen og dagsenteret. Det kjøpes 28 plasser i varig 
tilrettelagtarbeid (VTA) for målgruppen, og 6 plasser i private dagsentra. Alle som har søkt har pr. i dag 
et dagtilbud. 6 nye brukere har fått dagtilbud i 2013.  
 
 
Behov registrert for perioden 2014 - 2018. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 Sum 
Bolig m/tjenester 7 7 1 5 2 22 
Dagtilbud 11/6* 6 4 5 7 33/28 
VTA 7 3 2 3 4 19 
 
* = Usikkert behov 
 
 
For dagtilbud og VTA er det usikkerhet knyttet til fordelingen pr. år, da det er avhengig om den enkelte 
får et 4. eller 5. skoleår. Fra høsten 2014 er det avklart at 6 personer vil avslutte videregående skole og 
være i behov av et dagtilbud. Det ser ut til at 7 personer vil være i behov av VTA- tilbud.   
 
Det knytter seg usikkerhet til tallene også når det gjelder behov for bolig med tjenester, hovedsakelig 
knyttet til tidspunktene for når behovene må dekkes. De tar heller ikke høyde for en eventuell tilflytting 
til bydelen. Det er 2 personer som ønsker et annet botilbud enn det de har i dag, 1 av disse får dekket 
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dette i 2014. 25 personer har ikke gitt uttrykk for et boligbehov, eller foreldrene ønsker at de blir boende 
hjemme. 11 personer ønsker ikke bolig, men hvor det allikevel kan bli aktuelt grunnet foreldrenes alder.  
 
Det er bosatt 1 person i 2013. Det er avholdt 2 dialogmøter med ulike pårørendegrupper; ett om behov 
for tjenester i framtiden i henhold til BU-vedtak fra 2013, og ett om lavterskeltilbud.  
 
 
Behov for boligavlastning 
Omfanget av boligavlastning er svakt økende, og varierer mellom de 3 gruppene nevnt i første tabell. 
Det har vært en økning av behovet både innenfor personer i autismespekteret og med 
multifunksjonshemming. Bydelen har ikke etablert nye tilbud i 2013, men det har vært sirkulasjon i 
brukergruppen ved at noen har flyttet fra bydelen og nye kommet til.   
 
Status og vurdering 
Det er et jevnt økende behov for dagtilbud. Haugenstua dagsenter fikk utvidet lokalene i 2011 og 2012, 
men det vil fremdeles være behov for å øke arealene for å møte behovet i de nærmeste årene. Det er 
planlagt at en utgruppe vil få sin base i Vestlisvingen 196, dette frigjør noe plass i Haugenstua 
dagsenter.  
 
Det har i 2013 vært til sammen 2 ledige leiligheter i bydelens samlokaliserte omsorgsboliger deler av 
året. 9 av leilighetene på Stigenga bebos av bydelens egne innbyggere, og 11 selges til andre bydeler. 
Omsorgsboligen i Stovner senter 16 har nylig flyttet til Jacobine Ryes vei 13. 
 
I tråd med økte behov i målgruppen vil det i de nærmeste årene være behov for en økt bemanning både 
knyttet til nye botilbud, nye 
dagsenterplasser, samt for avlastnings- og barneboligtilbudet.  Det er behov for en avlastningsbolig for 
personer med multifunksjonshemming. Bydelen har ikke lykkes i å løse dette i 2013.  
 
Etter erfaring med drift av samlokaliserte boliger i flere år er det bydelsdirektørens vurdering at disse 
boligene bør være av en viss størrelse. Dette både av hensyn til beboernes behov for nettverk og trivsel 
samt faglige og organisatoriske forhold for bydelen som drifter. Det er i dag krav fra overordnede 
myndigheter om faglig forsvarlighet og kvalitet i tiltakene.  
 
På grunnlag av de erfaringer som er gjort med bosetting og andre tiltak til målgruppen de siste 
årene, vil med bydelen fortsette å utrede og vurdere hvorvidt andre kombinasjoner av tjenester 
kan dekke familienes behov. Dette også for om mulig utsette boligbehovet, særlig hos de 
yngste. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Den fremlagte saken legges til grunn for det videre arbeidet med 
      planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i Bydel 

            Stovner. 
 

2. Administrasjonen bes videreføre dialogmøter med brukere og foresatte for å kartlegge 
fremtidige behov for bolig og tjenester i fremtiden.  
 

3. Administrasjonen bes videreføre arbeidet med de konkrete planer for 
      etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med tanke på  
     avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  
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Maria Brattebakke       Marthe-Kari Harlem 
bydelsdirektør        enhetsleder 
 
 

   5 



 
 
Sak 29/14    Orienteringssaker  
 
Arkivsak: 201400022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 09.04.14 29/14  
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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Sak 30/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 09.04.14 30/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 3/14 

 
 
Møte: Råd for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 20. mars 2014 kl. 17.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Hansen (SAFO)  
   
Tilstede: Harald Korsgaard (SAFO), Thor Henriksen 

(FFO), Karin Hoel (FFO), Steinar Kildal 
(FFO) 

 

   
Forfall: Anette Trondal Johansen (A), ), Merete 

Whist (FFO) 
 

   
   
   
   
Møtesekretær: avdelingssjef Bjørn Haraldsen  
   
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 22 /14  Protokoll RFF-møte 20.02.2014 
Sak 23 /14  Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 
Sak 24 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
Sak 25 /14  Orienteringssaker 
Sak 26 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
Sak 22 /14  Protokoll RFF-møte 20.02.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra RFF-møte 20.02.2014 godkjennes 
 
 
Sak 23 /14  Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 tas til orientering 
 
 
Sak 24 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsrapport fra tilsynsutvalg II og administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
Sak 25 /14  Orienteringssaker 
 

A. Det ble orientert om møter  vedrørende temakvelder for pårørende til 
funksjonshemmede i bydelen 

B. Det ble orientert og gitt innspill til fellesmøte for rådene i Groruddalen 
C. Det ble orientert om arbeidet knyttet til Hverdagsmestring i bydelen 

 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering og ber leder og sekretær følge 
opp planleggingen av fellesmøte for rådene i Groruddalen. 
 
 
Sak 26 /14  Eventuelt 
 
Ingen saker 
x 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 18.15 
 
Råd for funksjonshemmede, 20.03.14 
 
 
 
 
Thor Hansen        Bjørn Haraldsen 
leder         avdelingssjef 
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