
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
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Møteinnkalling 

3/14  

 

 

 

Møte: 

 

Helse- og sosialkomiteen 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 

Møtetid: 15.05.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

SAKSKART 

 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Informasjon 

Eventuelt 

Saker til behandling 

19/14 14/00019-3 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april 2014 3 

20/14 14/00295-3 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 4 

21/14 14/00385-3 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. 

mars 2014 
5 

22/14 14/00414-4 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 6 

23/14 14/00414-3 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 7 
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24/14 14/00433-1 

Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og 

Blåklokka dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for 

Vestre Aker Aktivitetshus 

8 

    

 

Bydel Vestre Aker 

 

 

 

Anita Asdahl Hoff (H) 

leder 
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Saker til behandling 

19/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00019-3 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 19/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokollen fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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20/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00295-3 

Arkivkode.  101.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 13/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 20/14 

3 Bydelsutvalget 22.05.2014 75/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Kvartalsrapport 

 

Kvartalsstatistikk 
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21/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00385-3 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 21/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 85/14 

 

 

Saksframstilling: 
I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner 

fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 

gjennomført 10.mars 2014 til foreløpig orientering. Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten 

for uttalelse. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 

til foreløpig orientering 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport 
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22/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00414-4 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 22/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 86/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014. 

 

Blåklokkas leder har følgende kommentarer til rapporten: 

Det fremkom mye positivt i tilsynsrapporten, men det er også noen utfordringer som det må 

jobbe med fremover. 

 

Brannsikring er et høyt prioritert område og det jobbes med dette gjennom en brannkonsulent 

både i forhold til forebygging og alternative rømningsveier. 

 

Det prioriteres også å samarbeide tett med Aktivitetssenteret for å videreutvikle et best mulig 

tilbud for alle brukerne. Gruppen med ansatte er blitt mye større med samlokaliseringen noe 

som også gir større mulighet for kompetanseutvikling og kompetansedeling.  

 

Når det gjelder tilgang til nettet regner en med at dette skal være i orden i løpet av uke 18. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  

26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport 

 

Bilder fra tilsynet 
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23/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00414-3 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 23/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 87/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014. 

 

Aktivitetssenterets leder har følgende kommentarer til rapporten: 

Det fremkom mye positivt i tilsynsrapporten, men det er også noen utfordringer som 

Aktivitetssenteret må jobbe med fremover. 

 

Brannsikring er et høyt prioritert område og det jobbes med dette gjennom en brannkonsulent 

både i forhold til forebygging og alternative rømningsveier. 

 

Det jobbes med å få en hyggelig uteplass og det vil bli kjøpt inn nye utemøbler og planter.  

 

Det prioriteres også å samarbeide tett med Blåklokka for å videreutvikle et best mulig tilbud 

for alle brukerne.  

 

Når det gjelder tilgang til nettet regner en med at dette skal være i orden i løpet av uke 18. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 

mars 2014 og leders kommentarer til orientering.  

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport 
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24/14 Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka 

dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 

 
Arkivsak-dok. 14/00433-1 

Arkivkode.  342.5  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 24/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 88/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har etablert nytt dagsenter for utviklingshemmede i Aslakveien 14 a med 

fellesbetegnelsen Vestre Aker Aktivitetshus. Aktivitetshuset erstatter Aktivitetssenteret og 

Blåklokka dagsenter.  

 

I dag er det oppnevnt tilsynsutvalg for både Blåklokka dagsenter og Aktivitetssenteret. 

Dagens ordning med to tilsynsutvalg oppheves og det oppnevnes et tilsynsutvalg for Vestre 

Aker Aktivitetshus. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka dagsenter avvikles. 

2. Det nedsettes et nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

 

 





 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Helse- og sosialkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 03.04.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Anita Asdahl Hoff (H) 


  


Tilstede:  Trond Lind Petersen (H) 


Åse Thomassen (A) 


Anne Hollerud (V) 


Beate Holland (F) 


  


Forfall: Arne Kolstad (H) 


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte:  


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Det var ikke publikum til stede. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Innkallingen ble godkjent med følgende tilleggssak: 


 


18/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig 


Informasjon 


Det var ingen informasjonssaker. 


 







 


 2  


Eventuelt 


Trond Lind Petersen presenterte en ide om Frivillighetsbank (opparbeidelse av 


frivillighetsprioritet når man selv trengte det) med målsetting om å øke antallet frivillige.  


Gruppen konkluderte med at ideen kunne bli vanskelig å gjennomføre i praksis, skape 


byråkrati og ikke fremme ønskede holdninger for frivillighetsarbeidet.  


 


Trond Lind Petersen ønsket en orientering om rusbehandlingen i bydelens regi i Vestre Aker 


på et av de neste møtene. Spørsmål som ønskes belyst er bl.a bruk av tvang og frivillig 


behandling, ventetid på behandlingstilbud samt ettervern. 


Komiteen støttet Trond Lind Petersens ønske. 


Saker til behandling 


12/14 14/00012-6 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 13. februar 2014 3 


13/14 13/00612-8 Behandling av søknader om sykehjemsplass 4 


14/14 13/00305-34 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 5 


15/14 14/00285-2 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 3. mars 2014 
6 


16/14 12/00146-24 
Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  
7 


17/14 14/00301-2 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 8 


18/14 14/00148-3 
Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av 


kommunal bolig 
9 
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Saker til behandling 


 


12/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 13. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 12/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 
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13/14 Behandling av søknader om sykehjemsplass 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 13/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 56/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 


oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 


oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 
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14/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 14/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 57/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 19. november 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 
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15/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. 


mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 15/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 58/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  
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16/14 Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 16/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 59/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. Utkastet sendes på høring til Vel i bydelen og kunngjøres i 


Akersposten. Forskriften forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden 


er avsluttet. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 


 


Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 


Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 


Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 


serveringen tidligere om nødvendig. 


 


Votering 


 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 


 


Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 


Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 


Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 


serveringen tidligere om nødvendig. 


 


Utkastet sendes på høring til Vel i bydelen og kunngjøres i Akersposten. Forskriften 


forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden er avsluttet. 
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17/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 17/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 63/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 


og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 


Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 


og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 


Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 
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18/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal 


bolig 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 9/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 18/14 


3 Bydelsutvalget 10.04.2014 62/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig 


 


 


 


 


Oslo, 03.04.2014 


 


 


 


Anita Asdahl Hoff (H) 


leder 








Bilder'fra'tilsyn'26.03.2014'
!
Inngang.!Uteplassen!under!og!bak!brua!disponeres!av!Aktivitetshuset!


!
!
!
Inngangen!til!Aktivitetshuset.!Fysioterapi!og!treningssenteret!til!høyre.!
!


!
!
! !







Entré!inne.!Her!kunne!det!bli!nokså!folksomt!hvis!alle!skulle!ut!samtidig.!
!


!
!
Aktivitetssenteret,!korridor!
!


!
!
!
!
!
! !







Kjøkkenet,!Aktivitetssenteret!


!
!
Spiseplass,!Aktivitetssenteret!


!
!
!
! !







Verksted,!Aktivitetssenteret!


!
!
Aktivitetsrom!for!to,!Aktivitetssenteret!


!







Verksted!Blåklokka!


!
!
Kjøkken!Blåklokka!


!
!
! !







Hylle!Blåklokka


!
Spiserom!Blåklokka!


!
!
!
!
! !







Felles!Gymsal!


!
Rømningsvei!


!
!








BYDEL VESTREAKER


oamlq - 14
Saksans,..:


Saksnr
I• Cif Li


nr_


Saksbell .
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK


Navn på ljenestested: Akiivitetssenteret






Dato for besøket:26.03.2014Tidspunkt (fra kl. til kl.): 12






Meldt uanmeldt besok/ekstraordinært besøk: llanmeldt






Hvis ekstraordinært besøk - hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?






Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: Gunhild Ramm Reistad, Ase
Thomassen, Arne Kolstad (leder)






Forfall:






Møtesekretær: Ase Thomassen






Kontakter under tilsynet: Leder for senteret. Rose loner






Hvordan ble tilsynet gjennomfort: Besok på aktivitetssenteret






Tilsynsutvalgets oppgaver:
(refl bystyresak 165 05 og 432 08)


Tilsynsutvalget skal påse al tjenestestedene drives i samsvar med regler og


retningslmjer gin av staten og Oslo kommune.


Tilsynsulvalget skal påse al tjenestestedene:


gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og bchandler den
enkelte beboer/bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for dcn enkelte
bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang


har lokalcr, utstyr, aktivitctsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten


drives med forsvarlige personalforhold har opprettet mcdisinsk tilsyn for de
instilusjoner hvor dette er forutsatt
oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar
for dette


sørger for al informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukererbeboere.


Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfOr tdsvnsutvalgets oppgaver. i







Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet


Rose Joner viste oss rundt i lokalene. Arbeidsrommene og
! fellesrommene hadde en funksjonell og fin utforming. De hadde fått
bedre plass og flere rom til å arbeide med brukerne en til en.
Lokalene var lyse og praktiske. Mer plass betød mer mulighet til
bevegelse. Trimrommet var nyttig.


Etter skoletid har egne lokaler midt i. Disse blir ikke brukt av
Aktivitetssenteret, men EST-gruppa kan bevege seg noe rundt i de
andre lokalene når de ikke ble brukt.


Brukerne har taklet flyttingen til Aslakveien godt. Brukerne ble
forberedt på flyttine,en, men det var ikke ventet at det skulle gå så
friksjonsfritt. Det reduserte tallet på toaletter hadde ikke medfort
større problemer.


Ifølge daglige leder Rose Joner var "alt positivt". Hun var også
fornøyd med at senteret nå hadde 4 vernepleiere i tillegg til henne.
De nye jobbet bra med andre ansatte, og kombinasjonen med de nye
og de med mer erfaring virket godt. Det var derfor mye motivasjon
blant de ansatle nå, ifølge Joner. Tilsynsutvalget kunne også
observere smil og en hyggelig tone blant brukerne og personalet.


Verkstedet hadde i dag liten produksjon. Aktivitetssenteret må satse
på aktiviteter som brukerne behersker. En av de best fungerende
bruker hadde nettopp vunnet i stigespill da vi var på omvisning.
Han var fornøyd med seieren og snakket positivt om de nye
lokalene. Han var meget fornøyd.


Tendensen ved Aktivitetssenteret er brukere som trenger en til en
bemanning. 6 brukere hadde nå egne aktivitetsrom, og det var mulig
å omdisponere og ta i bruk flere. Rose Joner mente at det ville bli
behov for plasser til nye brukere på Aktivitetssenteret i årene som
kommer. Det var ingen ko. men man ser beho‘ for plass for noen
fra "Etter skoletid". Dette vil være aktuelt for dem som ikke kan
jobbe på en VTA-plass. Nye brukere de nærmeste årene ville trolig
ha lavere funksjonsnivå enn tidligere, og noen av de eksisterende
brukerne ville få redusert funksjon på grunn av alder. Joner var 
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ii.tsikker på om multifunsjonshemmede med ekstra store
bistandsbehov vil ha nytte av Aktivitetssenteret.


Aktkitetshuset ble frastjålet utemøblene på Hovseter og ville nå
søke midler slik at det kunne bli en trivelig uteplass. Det var også
planer om dekorasjon foran inngangen slik at biler ikke skulle kjøre
feil.


merknader eller forhold som bør endres:


Aktivitetssenteret hadde forelopig ikke ordinær forbindelse til
bydelens intranett, men klarte seg med en reservIøsning med
fjerntilgang. Det ble derfor litt mer tungvint med administrative
oppgaver enn det burde være, og det kunne gå ut over tid med
brukerne. Det måtte legges kabler inn i bygningen. og det var ikke
en triviell oppgave. De var likevel lovet at dette skulle være på plass
i løpet av uken.


Rømningsveien var fremdeles en utfordring. Dette var blitt tatt opp
med en brannvernskonsulent som arbeider med en alternativ
løsning. Foreløpig ble det satset på risikoreduserende tiltak og
kunnskap.


Saker som følges opp til neste tilsynsbesøk:


Rømningsvei. Intranett. Uteplass. Bruken av lokalene og området
rundt. Samarbeid med Blåklokka. Anmeldt tilsyn bør gi muligheter


for å ta  opp faglig utvikling. 



Oslo den 1 april 2014


Arne Kolstad
Leder cilsynsuivalg


Ase ThomassenGunhild Ramm Reistad
Medlem tilsynsutvalgMedlem tilsynsutvalg


Tilsynsrapport oversendt til:


Bydelsadministrasjonen eller bydelsutvaleet dato I. april 2014
Institusjonens leder dato: I. april 2014


Tausherspliku
Tilsyrutvalga har faushekonkl om porsonttoe  	 Str km1« med sm arboide.







Bilder fra tilsyn 26.03.2014


Inngang. Ilteplassen under og bak brua disponeres av Aktivitetshuset


Inngangen til Aktivitetshuset. Fysioterapi og treningssenteret til hoyre.







Entre inne. iler kunne det bli noksa folksornt hvis alle skulle ut sambdig.
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Tilsynsrapport' Hovseterhjemmet mars 2014


Dato: 10.03.2014


Klokkeslett: 1500 til kl 1730
Type besøk: Anmeldt tilsyn (varsling om tilsyn via epost ca 1 uke før tilsyn)


Tilsynet ble gjennomført av følgende personer:


Sissi Stove Lorentzen (leder)(møtesekretær)


Hans Asbjøm Holm


Else Anna Holthe Møll
Lene Mathisen (varamedlem)


Møte før tilsynet med følgende representanter fra hovseterhjemmet:
Geir Hansen daglig leder Attendo(driftselskap),
Liv Dalheim(kvalitetssykepleier, Hovseterhjemmet)


Kontakter under tilsynet:


Post 1 :Somatisk post 31 beboere , 1 pårørende


Post:2 Somatisk post 30 beboere


Møte før tilsynet: Følgende temaer ble diskutert


Informasjon om flytting til Økern sykehjem


Kvalitetsrapport 2 2013


Forbedringer ved Hovseterhjemmet


Geir Hansen informerte tilsynet om planleggingen av flytteprosessen i detaljer.


Flyttingen skjer i oktober 2014. Hovseterhjemrnet skal rives. Dette innebærer at
pasientene midlertidig skal flytte til Økern sykehjem fra ca 01.10.2014 Det
planlegges at det nye Hovseterhjemmet skal stå ferdig medio 2016.


Tidspehode 01.10 2014 medio 2016— i Økem sykehjem


120 ordinære sykehjemsplasser


20 plasser i skjermet enhet


Flyttingen vil skje per avdeling og er planlagt på en slik måte at beboer vil flytte ut


av rommene om morgenen og være i tilsvarende rom med personlig eiendeler på


ettermiddagen samme dag. Tilsynet var imponert over det forløpige arbeidet og


at detaljeplanlegging var så fokusert på at beboere skulle oppleve minst mulig







stress. Pårørende er blitt informert og der det er naturlig og mulig vil pårørende bli


involvert i selve tlytte prosessen.


Kvalitetsindikatorerer , rapport 2 2013. Hovseterhjemmet scorer stort sett bedre


en gjennomsnittet ved alle målingene.
Emæring score var bedre enn ved siste måling. Det er viktig å se ernæringscore i


sammenheng med liggesår og fall score. Hovseterhjemmet har gode tall på både


liggesår og fall.


Dagligleder fortalte at de ansatte har hatt opplæring med svensk dietist I 3 bolker.


Det har det siste året vært øket fokus på kost, måltidsituasjon og servering. Det
er etablert bedre og tettere kontakt med leverandøren av mat til kjøkken.


Det er stort fokus på å redusere timer nattefaste og beboere tilbys nå fast el


suppemålfid mellom klokken 21:00-22:00.
Beboere veies ved innkomst og risikovurderers ved hjelp av


ernæringsscreeningsverktøyet MNA. MNA er et validert screeningsverktøy for


underemæring som er anbefalt av Helsedirektoratet. Beboere veies en gang i


måneden. Ved vektreduksjon på 5% settes tillak i gang umiddelbart.


Tilsynet fikk en oppsummenng fra Hovseterhjemmets internrapport for 2013 og


leder fikk med seg en kopi av rapporten.


Det er satt i gang tiltak på alle plan som bedrer kvalitel for den enkelte beboer,
øker innsyn og åpenhet vis a vis pårørende og øket trivsel for de ansatte.


Vi ønsker å fremheve spesielt to forhold.


Det første er opprettelesen av " besøk fra barnehager" i nærheten og "besøk fra
ungdomsskole" som er med på å lage miljøet svært levende og hyggelig.


Det andre er den store reduksjonen i sykefraværet fra januar 2013 til desember


2014. Korttidsfraværet er redusert fra 6,43% til 4 %. Langlidsfraværet er redusert


fra 3,20% til 0,91%.


Hvordan ble tilsynet gjennomført:


Tilsynet ønsket å besøke avdelinger som man tidligere ikke hadde besøket.


Hensikten var å snakke med beboere og personale om trivsel, og observere


hygiene, generelt renhold, orden i beboeres rom og fellesområdene.


Tilsynet gikk sammen og besøkte post 1 og post 2.







Rapport fra tilsynet:
Opplevelse av trivsel, hygiene og måtider
Beboerne satt ved middagsbordet ved post 1. De var i ferd med å avslutte


målfidet. Personalet var filstede og hjalp enkelte som hadde behov for hjelp.
Tilsynet snakket med flere beboere. Alle var positive og virket fomøyde.


Tilsynet fikk treffe en pårørende som hadde hatt sin mor ved hjemmet i 11/2 år.


Denne pårørende kunne ikke få rost Hovesterhjemmet nok. Hun var strålende


fornøyd med pleien moren fikk. Hun var selv pensjonist og besøkte hjemmet
daglig.


Helhetsinntrykket var som ved de to siste tilsyn meget bra..


Konklusjon
Tilsynsutvalget er meget fornøyd med Hovseterhjemmet. Tilsynet har, som ved


de siste to tilsynene, et godt inntrykk av renhold, hygiene, trivsel og bofortiold for
beboere ved avdelingene vi besøkte. Vi er trygge på at flyttingen til Økem er godt


planlagt og vil foregå på en ansvarlig og forsvarlig måte.


(ref. bystyresak 165(05 og 432/08)
Tilsynsubralget skal påse at fienestestedene drives i samsvar med regter og retningslinjer gitt av staten og
Osto kommunt
Tilsynsulvalget skal påse at fienestestedene:


gir den enkelle beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp,
behandler den enkelte beboer/bruker med respekt
har utarbeidet målsetting. opplegg og fidsplan for oppholdet for den enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelse om bruk av
tvang
har lokaler, utstyr, akfivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med formålet for virksomheten
drives med forsvarlige personalforhold har opprettel medisinsk tilsyn for de insillusjoner hvor dette
er forutsatt
oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom fienestestedene er gitt ansvar for dette
sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan konlakles er
lettelgjengelig for brukere/beboere.


Medisinsk faglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.








BYDEL VESTREAKER


fsa'r 



RAPPORT FRA TILSYNSBESØK


Navn på tjenestested: Blåklokka


Dato for besøket:26.03.2014Tidspunkt (fra kl til kl.): 14


Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordmært besøk. Ilanmeldt tilsyn


Hvis ekstraordinært besøk - hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: Gunhild Ramm Reistad, Åse
Thomassen, Ame Kolstad (leder)
Forfall:


Mesekretær: Åse Thomassen


Kontakter under tilsynet: Leder Marit Haugen
(kIvilke personer har tilsynet hau kontakt med under oppholdet: beboere (anonymisen). parørende
(anonymiseo), ansalle. ledere. andre)


Hvordan ble tilsynet gjennomført: Besøk på Blåklokka
(Institusjons-thjemmebesok. skriftlig/munthp kommunikasjon)


Tilsynsutvalgets oppgaver:
(refi byslyresak 165/05 og 432/08)


Tilsynsutralget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt ar staten og Oslo konnnune


Tilsynsutialget skal påse at tjenestestedene:
gir den enkelte beboerfbruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den
enkelte beboer/bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, opplegu og tidsplan for oppholdet for den enkehe
bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang


har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten


drives mcd forsvarlige personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de
institusjoner hvor dette er forutsatt


oppbevarer beboemes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar
for dette


sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudel og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tillgjengelig for brukeretbeboere.


kfedisinskla •1 •e os .gaver ligger utenfor filsvnsulvalgets Di..:aver.







Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet


Det var enkelte endringer fra tiden da de var nyinnflyttet, blant
annet ved at dorer var blitt satt inn og at noe mer var på plass.


Flere brukere så Blaklokkas oppsetninu av Kardemommeby pa
video. Andre var ute på aktiviteter. Det ble servert kaffe og
hjemmebakt kringle. Tilsynsutvaluet satt ned ou snakket med
brukere og personale. Stemninuen var uod og interessen for
Kardemomme var påtakeliu. særliu blant stykkets stjerner som var
de fieste.


Det var na 13 brukere. En ny var på prove og vil trolig bli fast.
Daglig leder fortalte om de spesielle aktivitetene brukerne deltar pa.
De var:


Bading i Bøler bad på onsdager
Lesekafe på Litteraturhuset annen hver torsdag
Trim i det store rommet med fysioterapeut på mandager


Av mer spesielle aktiviteter i nær framtid ble nevnt paskemessen og
en dagstur til Eidsvoll i vår for å se hvor grunnloven ble til (hvis de
klarer å få nok penger fra legater).


, Samlokalisering med Aktivitetssenteret hadde gitt noen muligheter,
' men forskjellene mellom brukergruppene var store. Det hadde vært


flere felles personalmoter mellom Blåklokka og Aktivitetssenteret.
Disse var enda ikke helt formalisert, men de snakker i praksis
sammen hver mandag.


Brukerne hadde foreløpig ikke hatt felles aktiviteter, men de skulle
på overnattingstur til Halden i august. Brukerne på Blåklokka gledet
seg til å være publikum på "Allsang ved grensen". De skulle leie
buss for turen og overnatte på hotell i Halden.


De hadde hatt felles møter, men samlokaliseringen hadde vart for
kort til at felles lokalisering skulle gi full uttelling, i følge daglig
leder. Om morgenen og ettermiddagen var det mange som skal
bruke den samme, lille garderoben. Dette løser Blåklokka ved at
klærne tas inn en halv time før brukerne skal hentes kl 14.00.







fl
' Terskelen til toalettet er uvanlig høy, men brukerne har vennet seg
til den. Dette går derfor greit. Det var på den annen side bruker som
strever med plasseringen av toalettene. Dette hadde bidratt til
unødvendig arbeid med skifte av klær.


merknader eller forhold som bør endres:


! Det var behov for et fotgjengerfelt ved busstoppet i Aslakveien.
Flere av brukerne trenger mye tid for å komme seg over veien, og
med så mye yrkestrafikk som de er i området, skaper det noen
utfordinger. Et fotgjengerfelt er derfor viktig.


Brannsikring
Utfordringene med romningsvei i tilfelle brann var de samme som
Aktivitetssenteret hadde. Bamnforebyggende arbeid var blitt lagt
vekt på.


Som Aktivitetssenteret hadde Blåklokka heller ikke fått normal
forbindelse til intranettet i bydelen. Fjernaksessen fungerte, men det
ble litt unødvendig heft.


Saker som folges opp til neste tilsynsbesøk:


Fotgjengerfelt, rømningsvei, intranett. Samarbeidet med
Aktivitetssenteret. Anmeldt tilsyn bør gi mulighet for å diskutere
faglig utvikling. 



Oslo den I. april 2014


Arne Kolstad Gunhild Ramm Reistad Åse Thomassen


Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg


Tilsynsrapport oversendt til:


Bydelsadministrasjonen eller hydelsutraluet dato: I. april 2014


Institusjonens leder dato: I. april 2014


Latheisplikr
Tilsynsun alge( har tauheiwlikt om personhee forhold som un algene bhr kjeru med i sitc arbeide
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KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2014 – BYDEL VESTRE AKER 
 
Bydelen viser til Rundskriv 8/2014 og oversender bydelen status som foreskrevet.  
Opplysninger og redegjørelse for sykefravær og den økonomiske situasjon er gjengitt i 
etterfølgende oversikt. Vedlagt følger vedlegg som gir oversikt over bydelens økonomistatus 
gjennom Agresso spørremaler.  
 


1. Økonomisk rapportering  


Kort konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon  
Bydel Vestre Akers regnskapsresultat pr 31.03.2014 viser etter intern avviksrapportering et 
negativt avvik på ca. 4,5 mill. med en aktiv prognose på et forventet årsresultat på 15 mill. i 
merforbruk. Av den grunn forbereder bydelen ytterligere korrektive tiltak for å bedre 
årsprognosen. 
 
Bydelsdirektøren følger tett opp definerte risikoområder for 2014 som også per i dag har et 
merforbruk i forhold til sine budsjettforutsetninger. Disse områdene er innenfor pleie og 
omsorgstjenester, barnevern og økonomisk sosialhjelp. Det er igangsatt et lokalt tverrfaglig 
arbeid med å redusere vedtakstimer innenfor hjemmesykepleie og praktisk bistand.  
Dette arbeidet følges tett opp og utviklingen er spesielt positiv innenfor praktisk bistand. 
Endring av vedtaksnivå i hjemmesykepleie er en mer tidkrevende prosess og effekten vil 
synliggjøres senere på året.  
 
Bydelen gjennomfører en organisasjonsutviklingsprosess, en prosess som skal bidra til endret 
varig kultur for aktivt lederskap og medarbeiderinvolvering, med fokus på kontinuerlig 
forbedring og utvikling. Dette handler i stor grad om å øke produktiviteten. I dette arbeidet 
benyttes LEAN-prinsipper og metoder  hvor arbeidsflyt, gode arbeidsprosesser og 
tjenesteutvikling er sentrale begreper. 
 
Bydelsutvalget vedtok i BU møte den10 april å avvikle 26,4 årsverk med virkning fra 
01.05.2014. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.  
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Etterfølgende tabell viser aktiv prognose knyttet til investering , øremerkede midler og drift. 
 
 Prognose 
Investeringsprosjekter + 3,5 mill. 
Øremerkede midler + 2,2 mill. 
Drift  -15,0 mill. 
 
Avvik mellom regnskap hittil i år og budsjett hittil i år 
Regnskap pr. 31.03.2014 viser et positivt avvik før korreksjoner på 8,6 mill. kroner. Etter 
korrigeringer knyttet til periodiseringsavvik, ikke anordnet poster og variable transaksjoner, 
viser regnskapet et negativt avvik på ca. 4,5 mill. kroner.  
 
Variable lønnsutgifter for mars er ikke ført og er estimert til ca. 5 mill. kroner. Ikke anordnet 
poster knyttet til produksjonen beløper seg til ca. 8 mill. Bydelen har periodisert mesteparten av 
budsjettet på 12 måneder da bydelen benytter seg av periodiseringsmodulen i 
fakturabehandlingen.  
  
Korrektive tiltak 
Kvartalsresultatet og årsprognose viser et merforbruk, mens aktiviteten så langt i 2014 gjør at 
bydelsdirektøren anser det som nødvendig med ytterligere korrektive tiltak. Ved inngangen til 
2014 hadde bydelen en omstillingsplan.  
Som følge av et regnskapsresultat som ble svakere enn prognostisert ble omstillingsplanen 
fremskyndet for å kompensere for høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettprosessen. Bydelen 
har et løpende fokus på endringer i arbeidsprosesser og aktivitetstilpasninger som forberedelse 
til kommende økonomiperiode. Videre må enheter med merforbruk komme med konkrete tiltak 
for å nå budsjettbalanse noe som er allerede delvis er forutsatt i aktiv prognose. 
 
Aktivitetsendringer og endrede budsjettforutsetninger  
Innenfor pleie og omsorgstjenesten har bydelen i de tre første månedene hatt et negativt avvik i 
forhold til budsjettforutsetningene for PU plasser, psykiatri, sykehjemsplasser og hjemmesykepleie. 
Aktiv prognose innenfor områdene er samlet negativt med 8,4 mill. kroner.  
 


• Innenfor utviklingshemmede har ressurskrevende enkeltbrukere fått økte vedtak. Det er her 
korrigert for estimerte inntekter.  


• Innenfor psykiatri vant ikke bydelen frem i en klagesak hos fylkesmannen. Dette medfører 
at bemanningen knyttet til en bruker må styrkes betraktelig.  


• Bydelen benytter i dag ca. 20 plasser mer enn budsjettert, og bruken av ordinære-, psykiatri- 
og korttidsplasser er i perioder høyere enn forventet mens skjermede plasser har en 
nedgang.  


• Innenfor hjemmetjenesten har bydelene i budsjett for 2014 forventet en nedgang i 
vedtakstimer innenfor de ulike tjenestene. Nedgangen er p.t. noe mindre enn forutsatt i 
budsjettet. Manglende nedgang i vedtakstid medfører en negativ prognose på ca. 2,2 mill. 
kroner. 
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Sykehjemsplasser 
Årsaken til høyere forbruk hittil i år har sammenheng med en høy befolkningsvekst innenfor 
aldersgruppen 90+. Brukerratene innenfor sykehjemsplasser er ikke økt. Følgende tiltak 
gjennomføres: 


• Fortsatt lave utgifter til UK meldte ved å være på sykehuset og se pasienter. 
• Arbeide kontinuerlig med å forsøke å holde bruk av korttidsplasser ut over en bloc 


nede. 
• Aktivt forhold til å benytte andre tjenester hvor det er forsvarlig som erstatning for 


sykehjemsplasser. 
 
Praktisk bistand 
Tallene viser at praktisk bistand for privat utfører går ned både på vedtakstid og utført tid.  
Måltallet pr mnd er på 2100 timer og er pr 31.03 er situasjonen 1913 timer. Den samme 
tendensen vises på kommunal leverandør av praktisk bistand.  
 
Hjemmetjenester 
Dessverre er det på hjemmesykepleie privat en vedtakstid som ligger over måltall. Tross bevisst 
jobbing i forhold til hva som er nødvendig helsehjelp har ikke resultatet vært som forventet 
men erfaringsmessig er dette en tidkrevende prosess. 
 
Det samme viser seg på kommunal hjemmesykepleie. 
 
Kommunal hjemmetjeneste og praktisk bistand har gitt merforbruk i starten av året. Bydelen 
har innført aktivitetsbasert styring av hjemmetjenesten hvor det er etablert styringsdata i system  
som måler aktivitet og produktivtet  som bidrar til bedre kontroll og bevissthet rundt drift. 
Merforbruket er med aktiv prognose på ca. 2,2 mill. Bydelen jobber med ulike tiltak for å 
redusere aktiviteten. 
 
Barnevernet 
Barnevernet har et høyt antall plasseringer. Antall nye bekymringsmeldinger har vært stigende 
for første kvartal. Dette har ført til 2 plasseringer i institusjon. Barnevernet overforbrukte i 
forhold til budsjettforutsetningene for 2014 i 1 kvartal, men har satt inn tiltak for å redusere 
merforbruket på årsbasis. Bydelen har satt en aktiv prognose på 5 mill. i merforbruk dersom 
iverksatte tiltak fungerer. 
 
Flyktninger 
Bydelen har bosatt 2013 kvoten flyktninger nå i 1 kvartal og regner med at kvoten for 2014 kan 
bli bosatt innen året, men det er en viss risiko at noen kan forskyve seg inn i 2015. Bydelen 
melder prognostisert balanse på introduksjonsstønad. 
 
Sosialhjelp og netto sosialhjelpsutgifter 
Bydelen kommenterer økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet samlet. Årsaken, i 
tillegg til at de er samme funksjonsområde, er at bydelen har relativ «liten» klientmasse som 
enten trenger sosialhjelp eller er i kvalifiseringsprogrammet. Samlet sett har vi et prognostisert 
mer forbruk på -1,6 mill. kroner.  
 
Økonomisk sosialhjelp isolert sett meldes med ett merforbruk på 2,6 mill. kroner. Dette skyldes 
økt antall klienter med økte utbetalinger. Det arbeides med tiltak for å redusere forbruket. 
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Andre områder har en aktiv prognose tilnærmet balanse på slutten av året og blir ikke 
kommentert ytterligere. 
  
 Aktiv Prognose 
Pleie og omsorg - 8,4 mill. 
Barnevern - 5,0 mill. 
Økonomisk sosialhjelp og 
Kvalifiseringsprogram 


- 1,6 mill. 


Totalt - 15 mill. 
 
Risikovurderinger  
Bydelen har hatt aktivitet som ikke balansert med måltallene for 2014. Bydelen har budsjettert med 
aktivitetsnedgang på definerte risikoområder i 2014 men nedgangen er pt ikke som forventet for 
første kvartal 2014. Det er igangsatt korrektive tiltak for risikoområdene  noe som gjenspeiles i en 
aktiv prognose. Det er moderat/høy risiko for merforbruk i 2014. Målet med kostnadsbesparende 
tiltak er å komme mot driftsbalanse i 2014. 
 
Bruk av øremerkede midler 


Tall i 1000 


 
Overføringer fra 2013 er i Agresso pr. prosjekt før endelig behandling i bystyret er vedtatt. 
Prognosen på øremerkede midler er 2,2 mill. 
 


Prosjekt/tiltak Dok 3/2014
Særskilt 


overført fra 
2013


Regulert 
budsjett 2014


Regnskap pr. 
30.03.2014


Årsprognose 
2014


Avvik 
årsprognose 
– regulert 
budsjett


20070006 SPRÅKMIDLER 0 127 127 22 100 -27 


20070007 STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS 0 29 29 -29 


20070009 Kompetansemidler 0 17 0 


20070011 KRÅD 0 136 136 17 100 -36 


20070012 UNGE GJENGANGERE 0 115 115 12 50 -65 


20070014 IDRETT OG UTFORDRING 0 113 113 3 50 -63 


20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 101 101 21 50 -51 


20070017 Språk/helse 0 497 497 450 -47 


20070022 Tidlig intervensjon - psykisk helse 0 308 308 200 -108 


20070023 Kjentmann 0 185 185 100 -85 


20070031 Samhandling diakonhjemmet sektor 0 607 607 8 -607 


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 160 160 44 -160 


30070001 Rusprosjekt - oppfølging 0 13 13 -13 


30070002 Nærmiljøkontakter 0 278 278 130 200 -78 


30070003 Rusundersøkelse 0 21 21 -21 


30070005 Strakstiltak Brothorhodd 0 1 0 


30070007 Psykolog 0 155 155 -155 


30070008 Boligsosialt arbeid 0 255 255 131 -255 


30070009 Hverdagsrehabilitering 0 97 97 -97 


30070010 Trivselstiltak, gave fra bruker 0 630 630 600 -30 


30070011 Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom 0 374 374 300 -74 


30070033 Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten 0 21 0 


32007018 PROSJEKT NY SJANSE 0 206 0 


32007019 IP MILDER 0 29 29 -29 


Sum utgift 4 231 4 231 633 2 200 -2 031 
20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 -2 0 


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 -6 0 


30070006 Dagaktivitetstilbud demente 0 -671 0 


30070011 Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom 0 -8 0 


Sum inntekt 0 0 -687 0 0 
Netto utgift 0 4 231 4 231 -54 2 200 -2 031 
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Reduserende løpende tiltak 
Aktivt arbeid med fokus på endringer i arbeidsprosesser vil være avgjørende for bydelen i årene 
fremover. 
 
Status sykefravær 
 
Pr. 31.03.2014 har bydelen et sykefravær på 10,50 % noe som er bedre enn samme periode i 
fjor som var 11,57 %. Bydelen har samlet sett en nedgang i sykefraværet etter første kvartal 
sammenlignet med samme periode som i fjor. Nedenfor vises utviklingen til Bydel Vestre 
Aker. Ved for tidlig uttak av rapporter fra HR systemet kan føre til differanser på 2014. Tallene 
blir tatt ut sentralt og avvik i forhold til sykefravær vil forekomme for 1 kvartal 2014. 
 


Sykefravær i % 


% 
gjennomsnitt 01.01.-


31.03.2013 


% 
gjennomsnitt 01.01.-


31.03.2014 
Menn 9,73  6,0 
Kvinner 12,06 11,82 
Totalt 11,57 10,50 
 
Investeringsprosjekter 
Bydelen har 4 investeringsprosjekter. Ett på kap. 271 og tre på kap. 007 
 


1. Prosjekt 105073 BARNEHAGER INVENTAR OG UTSTYR  
Prosjektet er til løpende investeringer i inventar og utstyr i barnehager. Prosjektet ligger 
under kapittel 271 By omfattende barnehageoppgaver. Dette prosjektet forventes 
avsluttet når full barnehagedekning er oppnådd. Investeringene er noe mindre enn 
tidligere, men bydelen forventer bruk av disse midlene fortløpende etter behov. 
Prosjektet har lite midler igjen og setter prognose lik balanse for 2014. 


 
2. Prosjekt 108064 GANGFORBINDELSE, JERPEFARET - GRINDBAKKEN SKOLE   


Prosjektet er til utbedringstiltak i ”sikksakkstien” i bydelen. Prosjektet ligger på 
bydelens kapittel 007 Bydel Vestre Aker. Prosjektet har hatt turbulente perioder og 
fremdeles vanskelig å forutsi fremtiden i dette prosjektet. Plan og bygningsetaten har 
forkastet saken grunnet uttrekk i tid. Bydelen har hatt vanskeligheter med 
omkringliggende grunneiere. Resultatet vil sannsynligvis kun omfatte eiendom i 
kommunens eie. Videre fremdrift avhenger av kostnaden for ferdigstillelse. Bydelen 
håper og tror dette vil avsluttes i 2014. Derfor melder også dette prosjektet balanse i 
dette prosjektet pr. 1 kvartal. 
 


3. Prosjekt 112034 UTEOMRÅDER I KOMMUNALE BARNEHAGER  
Prosjektet ble opprettet i 2012 og skal benyttes til bundet oppgradering av uteområder i 
kommunale barnehager. Bydelen har utarbeidet en tiltaksplan. Årsaken til at det er brukt 
lite midler av prosjektet er varslet salg av barnehager. Avklaringen ble først klar i 1 
kvartal 2014. Det vil i løpet av året lages anbud på oppgraderinger og prognosen for 
dette prosjektet vil nok være på ca. 3,5 mill. kroner. ettersom dette er en krevende 
prosess. 
 


4. Prosjekt 114023 Kjøp av el-biler 
Prosjektet ble opprettet i 2014 og vil gå til innkjøp av el-biler til bydelens 
hjemmetjeneste og ladestasjoner til disse. Forventning er balanse. 
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Når det gjelder investeringsprosjektene i bydelen er disse prosjektene fortløpende disponerte 
midler som det er vanskelig å sette prognoser på ettersom prosjekter har mange ulike forhold 
som påvirker framdriften. Ny prognose vil vurderes til 2. tertial. 
 


 Regnskap hittil* Regulert budsjett  
2014  


Årsprognose  
(forventet 


overføring-
inntekt i 2014*) 


Avvik (Reg. 
budsj. 2014 – 
årsprognose) 


Art 07290 
Investeringsmoms  


446 791,56 
 


0,- 
 


995 000,- 
 


995 000,- 
 


* Alle inntekter knyttet til refundert investeringsmoms legges inn her (også investeringsmoms for investeringsmidler overført fra tidligere år og 
budsjettjusteringer i 2014). 
 
Måltall pr.31.03.2014 
 


007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 1 og 4 Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Finansiering til kjøp av 
bolig andel søknader 
behandlet innen 3 mnd. 
(%) 


71 % 56 % 80 % 42 % 50 % -30 % 


Andel positive vedtak for 
kommunal bolig 
effektuert innen 6 mnd. 
(%) 


82 % 79 % 80 % 72 % 72 % 6 % 


Antall personer i 
døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale pr. 
31.12 


1 0 0 0 0 0 


Antall personer i døgn- 
overnattingssteder med 
opphold > 3 mnd. 
(pr.31.12) 


2 0 0 1 0 0 


Økonomisk sosialhjelp – 
andel søknader behandlet 
innen 2 uker (%) 


92 % 94 % 95 % 92 % 92 % 3 % 


 
007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 2 A Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass 
(dekningsgrad) 


78 % 78 % 78 % 43 % 78 % 0 


Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass 
(dekningsgrad) 


85 % 96 % 90 % 84 % 87 % -3 % 


Foreldreundersøkelse: 
Foreldres generelle 
tilfredshet 


5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0 
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007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 2 B Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel avsluttede 
undersøkelser innen 3 
mnd. 


98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 


Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk pr. 
fosterbarn u. 18 år hvor 
Oslo har tilsynsansvar 
(akk. snitt) 


3,4 4 4 1 4 0 


Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk pr. 
fosterhjem av bydelen 
(akk.snitt) 


3,9 3,7 4 1 4 0 


Andel barn i hjelpetiltak 
med gyldig tiltaksplan per 
31.12 


100 % 93,85 % 100 % 90 % 100 % 0 


       
007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 3 Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel av bydelens 
årsverk i pleie og omsorg 
med relevant 
fagutdanning 1)2) 


61 % 70 %  90 % Umålt 90 % 0 


Brukertilfredshet i 
hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere 
Hjemmesykepleie 


85 % 93 % 90 % Umålt 90 % 0 


Brukertilfredshet i 
hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere - 
Praktisk bistand 


Umålt Umålt 90 % Umålt 90 % 0 
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007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 3 Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel innbyggere 66 år 
og under som mottar 
hjemmetjenester 2) 


0,87 % 0,9 % 1 % 0,8 % 1 % 0 


Andel innbyggere 67 - 79 
år som mottar 
hjemmetjenester per 
31.12 


4,64 % 4,9 % 5 % 3,8 % 5 % 0 


Andel innbyggere 80 - 89 
år som mottar 
hjemmetjenester per 
31.12 


 23,9 % 20 % 22,3 % 20 % 0 


Andel innbyggere 90 år 
og over som mottar 
hjemmetjenester per 
31.12 


45,91 % 42,9 % 40 % 46,7 % 40 % 0 


Andel sykehjemsbeboere 
på tidsbegrenset opphold 
i sykehjem 3) 


11,0 % 10,3 % 9 % 10,3 % 12 % 3 % 


Antall boenheter Omsorg 
+ for innbyggere over 65 
år. 


0 0 0 0 0 0 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - 
Hjemmesykepleie ekskl. 
natt 


94 % 85 % 95 % 84 % 95 % 0 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - Praktisk 
Bistand 


80,8 % 85 % 85 % 83 % 85 % 0 


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


91,6 % 90,3 % 95 % 91,5 % 95 % 0 


Andel utførte timer av 
vedtatte timer 
hjemmetjeneste 7) ekskl. 
natt 


80,8 % 82,9 % 85 % 83,8 % 85 % 0 


 
Vurdering  
 
Bydelsdirektøren vurderer situasjonen som vanskelig grunnet manglende innfridde 
budsjettforventinger på flere områder. Bydelen følger særskilt om områder som melder 
merforbruk og definerte risikoområder.  
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Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL01-201403) OKS044 Tertialrapport drift - kapit ler 25.04.2014 08:02:05


Kapittel Kapittel(T) Budsjett hittil i år (1000) Regns kap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Opprinnelig
(1000)


Årsbudsjett - Regulert (1000) Årsbud - inkl.
mer-/mindreforbruk (1000)


Årsprognose Avvik årsprognose (1000)


0 0 Lønn og sosiale utgifter 147 469 153 336 566 299 568 443 568 443 568 442 926,24 0
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 106 20 5 99 238 420 125 424 821 422 150 432 450 074,00 -10 300
3 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 103 346 100 063 415 268 413 386 413 386 413 386 000,00 0
4 4 Overføringsutgifter 8 773 9 808 35 094 35 094 35 094 37 594 000,00 -2 500
5 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner 247 47 987 987 987 987 000,00 0
U UTGIFT 366 041 362 491 1 437 773 1 442 731 1 440 060 1 452 860 000,24 -12 800
6 6 Salgsinntekter -29 401 -29 229 -117 604 -117 604 -117 604 -117 604 000,00 0
7 7 Refusjoner -4 241 -12 032 -18 265 -16 965 -16 965 -16 965 000,00 0
8 8 Overføringsinntekter -21 442 -18 996 -79 658 -85 766 -85 766 -85 766 000,00 0
9 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner -157 -35 -627 -627 -627 -627 000,00 0
I INNTEKT -55 240 -60 293 -216 154 -220 962 -220 962 -220 962 000,00 0


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 310 800 302 199 1 221 619 1 221 769 1 219 098 1 231 898 000,24 -12 800
310 800 302 199 1 221 619 1 221 769 1 219 098 1 231 898 000,24 -12 800


Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : 74







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL02-201403) OKS045 - Tertialrapport øremerkede midler (74) 25.04.2014 08:03:10


Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett -
Opprinnelig (1000)


Årsbudsjett -
Regulert (1000)


Årsbud - Inkl.
særskilte overf.


(1000)


Regnskap hittil
(1000)


Årsprognose (1000) Avvik årsprognose
(1000)


20070006 SPRÅKMIDLER 0 0 127 22 27 100


20070007 STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS 0 0 29 0 29 0


20070009 Kompetansemidler 0 0 0 17 0 0


20070011 KRÅD 0 0 136 17 36 100


20070012 UNGE GJENGANGERE 0 0 115 12 65 50


20070014 IDRETT OG UTFORDRING 0 0 113 3 63 50


20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 0 101 21 51 50


20070017 SPRÅK / HELSE 0 0 497 0 47 450


20070022 TIDLIG INTENVENSJON PSYKISK HELSE 0 0 308 0 108 200


20070023 KJENTMANN 0 0 185 0 85 100


20070031 Samhandling dikaonhjemmet sektor 0 0 607 8 607 0


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 0 160 44 160 0


30070001 Rusprosjekt - oppfølging 0 0 13 0 13 0


30070002 Nærmiljøkontakter 0 0 278 130 78 200


30070003 Rusundersøkelse 0 0 21 0 21 0


30070005 Strakstiltak Brothorhodd 0 0 0 1 0 0


30070007 Psykolog 1 0 0 155 0 155 0


30070008 Boligsosialt arbeid 0 0 255 131 255 0


30070009 Hverdagsrehabilitering 0 0 97 0 97 0


30070010 Trivselstiltak, gave fra bruker 0 0 630 0 30 600


30070011 FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM 0 0 374 0 74 300


30070033 Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten 0 0 0 21 0 0


32007018 PROSJEKT NY SJANSE 0 0 0 206 0 0


32007019 IP MILDER 0 0 29 0 29 0


U UTGIFT 0 0 4 230 631 2 030 2 200


20070011 KRÅD 0 0 0 0 0 0


20070014 IDRETT OG UTFORDRING 0 0 0 0 0 0


20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 0 0 -2 0 0


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 0 0 -6 0 0


30070002 Nærmiljøkontakter 0 0 0 0 0 0


30070005 Strakstiltak Brothorhodd 0 0 0 0 0 0


30070006 Dagaktivitetstilbud demente 0 0 0 -671 0 0


30070011 FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM 0 0 0 -8 0 0


30070033 Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten 0 0 0 0 0 0


I INNTEKT 0 0 0 -689 0 0


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 0 0 4 230 -58 2 030 2 200
0 0 4 230 -58 2 030 2 200


Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : $CLIENT







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL02-201403) OKS046- Tertialrapport investerings prosjekt 25.04.2014 08:04:04


Kapittel Kapittel(T) Bruk av avsetning (y-disp) (1000) Årsbudsjett - Oppr innelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Regnskap  hittil i år (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprogn ose (1000)


1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 1 546 0 1 546 0 1 546 0


U UTGIFT 1 546 0 1 546 0 1 546 0


108064 108064 1 546 0 1 546 0 1 546 0
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 4 462 0 4 462 0 962 3 500


U UTGIFT 4 462 0 4 462 0 962 3 500


112034 112034 4 462 0 4 462 0 962 3 500
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 0 0 3 167 1 757 3 167 0


4 4 Overføringsutgifter 0 0 0 439 0 0


U UTGIFT 0 0 3 167 2 197 3 167 0


114023 114023 0 0 3 167 2 197 3 167 0


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 6 008 0 9 175 2 197 5 675 3 500
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 110 0 110 30 110 0


4 4 Overføringsutgifter 0 0 0 7 0 0


U UTGIFT 110 0 110 37 110 0


105073 105073 110 0 110 37 110 0


271 271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU) 110 0 110 37 110 0
6 118 0 9 285 2 234 5 785 3 500


Prosjekt(lik) : 1* ; Art(mindre eller lik) : 05999 ; Firma(lik) : $CLIENT







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL05-201403) OKS047 - Tertialrapport - Netto dr. utg eks sos.hj 25.04.2014 08:05:05


Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig
(1000)


Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Regulert
(1000)


Årsbudsjett - Inkl.
mer-/mindreforb (1000)


Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000)


F01 Helse, sosial og nærmiljø 130 854 22 033 143 544 144 186 143 336 850


F02A Barnehager 412 217 108 767 403 829 404 264 403 964 300


F02B Oppvekst 61 213 15 332 61 193 62 852 66 802 -3 950


F03 Pleie og omsorg 590 029 149 742 585 896 580 489 588 889 -8 400


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 1 194 313 295 874 1 194 463 1 191 792 1 202 992 -11 200
1 194 313 295 874 1 194 463 1 191 792 1 202 992 -11 200


Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 007 ; Funkomr(mindre eller lik) : F03 ; Firma(lik) : 74







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL05-201403) OKS048 - Tertialrapport - Netto sos ialhjelpsutg. 25.04.2014 08:05:52


Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig
(1000)


Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Regulert
(1000)


Årsbudsjett - Inkl.
mer-/mindreforb (1000)


Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000)


F04 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 27 306 6 343 27 306 27 306 28 906 -1 600


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 27 306 6 343 27 306 27 306 28 906 -1 600
27 306 6 343 27 306 27 306 28 906 -1 600


Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 007 ; Funkomr(lik) : F04 ; Firma(lik) : 74
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.03


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 2014 (jf DOK3 2014) 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 2014-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av


    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:


 


VIKTIG! 


Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 


Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret. 


 


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


celler merket med 0. 


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 


obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte". 


Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller.  


En kan ikke slette rader eller enkeltceller. 
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Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 


kjøp/utbedring av bolig


Antall 


hittil i år


0  


0


*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)


Antall 1. 


kvartal


Antall 


hittil i år


Finansiering til kjøp av bolig 


gjennom Husbanken xxxx xxxx


 1. Antall mottatte søknader 41 41


 2. Antall behandlede søknader 3 3


 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 3 3


 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%


 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 3 3


 6. Antall avslåtte søknader 0 0


Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx


 7. Antall mottatte søknader 35 35


 8. Antall behandlede søknader… 18 18


 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 17 17


 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 94,4% 94,4%


 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 6 6


 12. Antall søknader som ble avslått  3) 12 12


 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 11 11


 14.  - herav effektuert innen 6 md. 10 10


 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 90,9% 90,9%


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 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-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt


 Perioden 01.01.-31.03.: 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 0 0 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 0 1 0 4


Sum antall personer 3 0 1 0 4


1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.


     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2013 regnes fra dette tidspunktet.


     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.


     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.


 Tabell 1 - 4-B


 Perioden 01.01.-31.03.:


 Antall barn under 18 år 0
 Antall voksne over 18 år 1


Sum antall personer 1


Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall


 Status pr. 31.03.: med uten personer


 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-


  tilbudet pr. 31.03. avtale avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 0 2


Sum antall personer 2 0 2


Kontrollformel:


Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.03. med opphold på 3 mnd eller mer 0


Kommentar:


Det benyttes private da det er fullt på steder med kvalitetsavtale


Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall


 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med


 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-


 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native


Antall personer som er i tilbudet pr. 31.03. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer


flytting flytting m/avtale u/avtale 2)


m/avtale u/avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 0 0 0 0 0 2


Totalt 2 0 0 0 0 0 2


1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting


2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2


Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 
1)


 Gjelder 


opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale


 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall 


personer


 Antall personer som har vært i døgnovernattings-
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 Tabell 1 - 7


Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.03. 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 837 54 9 6 1 0 907 92%


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. - 31.03.  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 11 3 0 4 0 0 18 61%


 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 


     klagen videre til Fylkesmannen.


 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8


 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 


sosialtjenesten pr. 31.03.


  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx


   -  for ordinær timeavtale: 3


   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 2


Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).


Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.


Tabell 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.03. 40


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 31.03. 4


Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr. 31.03. 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 31.03.  


Deltakere 


i INTRO


Deltakere 


i             


Jobb-


sjansen


0 0


37 0


3 0


SUM 40 0 24


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.


0


Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 


og kommunal regi (kombinasjon)


8


Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 


statlig regi  1) 16


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 regi
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Antall


3


3


2


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.


Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 


avsluttet Introduksjonsprogram i 


perioden 01.01.-31.03.   1) Antall


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1


Utdanning 0


Over til kvalifiseringsprogrammet 0


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0


Midlertidig inntektssikring 3) 0


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0


Sum 1


Flyttet til annen bydel 0


Flyttet ut av kommunen 0


Sum 0


1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.


2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak


3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 


avsluttet Jobbsjansen i perioden 


01.01.-31.03.    1) Antall


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0


Utdanning 0


Over til kvalifiseringsprogrammet 0


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0


Midlertidig inntektssikring 3) 0


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 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


Sum


1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori


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 


31.03. er aktivisert. 1)


Tabell 1-11-D


Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak 


som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.
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Tabell 1-11-H


Antall  


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 4


Utdanning 0


Over til kvalifiseringsprogrammet 0


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 5


Midlertidig inntektssikring 3) 2


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0


Sum 13


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 - I Antall


  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.


  innen russektoren i 2014  1) hittil 31.03.


  i år 2)


 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 42 42


 I statlig behandlingsinstitusjon 0 0


  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 42 Sum 42


Kontrollformel 42  


Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom


      bydelen i 2014.  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 31.03. 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.


Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke 


deltakere i KVP, Intro og Jobbsjansen) som 


avsluttet kommunale tiltak i perioden 


01.01.-31.03.   1)
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Antall 


klienter 


pr. 31.03.


1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 198


 A) - herav barn (0 -18 år) 64


 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 134


  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 22


  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 6


  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 46


  -  d) - herav med utviklingshemming 38


  -  e) - annet 22


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 11


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 5


Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:


 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.


Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.03. - For klienter 


med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


Sum


71


681,5


9,60


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST


BARNEVERN


 Tabell 2 - 2 Antall


Meldinger til barnevernet i perioden 01.01. - 31.03. saker/


barn


1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01. - 31.03. 73


2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.01.2014. 2


 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 75


4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 31.03. 19


5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 31.03. 54


 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.03. 0


 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 75


 8. Antall barn omfattet av meldingene 73


Kontrollformel


Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.03.


Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke


Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.03.


Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 


førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7


Det er viktig at tall som 


benyttes i  tabellene 2.2 og 2.3 


stemmer overens. 


 


Pkt. 2: 


Tall fra "før 01.01.2014." 


gjenspeiler tall som er 


rapportert inn i årsstatistikken 


pr. 31.12.2013. 
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  Tabell 2 - 3 Antall


  Undersøkelsessaker i barnevernet  og resultater av disse: saker/


barn


1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.01. - 31.03. (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   1)" 54


 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2013, (jf. Årsstatistikk for 2013) 49


 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 103


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx


 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 18


 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 0


     Herav: xxx


   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 0


   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 0


   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 0


   5.4  Plassering § 4-29 0


 6. Venter på tiltak 4


 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak (pkt. 4+5+6) 22


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx


 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0


 9. Søknad avslått 0


10. Flyttet til annen kommune/bydel 2


11. Henlagt etter partenes ønske 3


12. Henlagt etter barneverntjenestens vurdering 23


 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 28


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx


 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 11


 15. Fortsatt er under undersøkelse 33


 16. Sum ikke-avsluttede saker 53


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 2


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 0


17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 103


 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 110


  - herav innvandrerbarn 5


19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 89


Kontrollformel


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %: 100% Korrigert etter utsendelse


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %: 100% Korrigert etter utsendelse


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 23 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Kommentar til tabell 2-3:
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien


Pr. 31.03. Hittil i år


Herav 


flyttet til 


andre 


bydeler i 


år


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 118 123 0


  - herav i alderen 0 - 17 år 113 118 0


 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 51 51 0


  - herav i alderen 0 - 17 år 25 25 0


  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.03. 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-6, 1. ledd 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-6, 2. ledd 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-25 0 xxxx xxxx


 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 169 169 0


 4)-  herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden xxxx 5 0


5) Akuttplasseringer i perioden 0 0 0


6) Antall barn og unge plassert etter § 4-29 0 0 0


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt
Pr. 31.03.


 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 137


  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 115


 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 83,9%


 3) Antall barn under omsorg totalt      2a) 16


  - herav barn med gyldig omsorgsplan     2b) 15


 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 93,8%
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  


 


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede 
 
Lovhjemlede boliger (institusjoner) 
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven). 
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: 
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet 
  b) avlastning 
  c) permanent opphold 
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede 
  e) skjermet boenhet for senil demente 
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom 
  g) dagopphold 
  h) nattopphold 
  i) terminalpleie 
 
I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.  
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn. 
 
Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven:  
>  Aldershjem 
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg  
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad) 
 
Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn. 
 
Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede: 
 
Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. 


 
Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, 
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie). 
 
Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.  
 
Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte 
ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små 
(ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut. 
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  Tabell 3 - 1 - B         
 Antall beboere i institusjon 


som bydelen betaler for 1)  pr  


31.03. - 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 3 9 16 17 10 16 33 25 129


Kvinner 3 4 19 13 19 34 63 110 265


Sum egne beboere 6 13 35 30 29 50 96 135 394


Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


  -   i sykehjem 0 2 25 26 29 50 96 134 362


  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 0 0 1 1


 - i boform m/ heldøgns oms. og 


pleie 0 7 10 4 0 0 0 0 21


 - i barneboliger/avlastningsboliger 6 4 0 0 0 0 0 0 10


Kontrollsum 6 13 35 30 29 50 96 135 394


Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


 - med vedtak om korttidsopphold   


2) 0 0 10 3 2 7 9 7 38


 - i skjermet plass for demente 0 0 1 5 9 9 17 21 62


Sum 0 0 11 8 11 16 26 28 100


1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv


samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.


2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


10,5%


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


17,1%


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


Tabell 3 - 1 - D1


Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.03.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum


Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx


Villa Skaar 0 2 0 2


Søster Ninas 0 2 0 2


Fagertun 0 1 0 1


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 5 0 5


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):  xxxx xxxx xxxx xxxx


Skjeggerud bo-og omsorgshjem 0 1 0 1


Solstad bo- og omsorgssenter 0 3 0 3


Furukollen psykiatriske senter 0 2 0 2


Nøsteret bo- og omsorgssenter 0 3 0 3


Hvalheim bo- og servicesenter 0 2 0 2


Skjelfoss psykiatriske senter 0 1 0 1


Sjåstad 0 1 0 1


Grøstad bo - og omsorgshjem 0 1 0 1


Røysumtunet 0 1 0 1


Torstad bo - og omsorgshjem 0 2 0 2


Grefsenlia 0 1 0 1


0 0 0 0


  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 18 0 18


  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 23 0 23


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


 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. 31.03.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. beboere


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


Holtet Bosenter og Verksted 0 1


Skaarbu Gård 0 2


Holmenkollen bo- og dagsenter 0 1


0 0


 0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 4


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


 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. 31.03.      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) 0 1 1 0 0 0 0 2


 b) I andre typer institusjoner 


(aldershjem, sykehus med mer) 0 0 0 0 0 0 0 0


 c) Korttidsplasser   3) 0 0 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1


Sum ant. personer som venter på plass 0 1 2 0 0 0 0 3


Antall personer som bor i 


sykehjem, men som iht. til fritt 


sykehjemsvalg venter på plass i et 


annet bestemt sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 65


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) 8


- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 16


- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 6


- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 0


- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 0


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.


  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 


hittil i år - Institusjonstjenester        1)


Tidsintervall


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 


tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
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  Tabell  3 - 3 - B


Lang- Kort-


tids- tids-


opphold opphold


Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 31 108


Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 130


Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2) 22525 3446


Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 727 27


Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 32


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


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 01.01.2014 - 31.03.2014 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


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) 1508 0 0 1508


Korttidsopphold for rehabilitering 1635 0 0 1635


Opphold i plass for for lindrende behandling 210 0 0 210


b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx


Langtidsopphold - ordinært 21875 0 0 21875


Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 5694 0 0 5694


Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 990 0 0 990


Langtidsopphold forsterket - annet 462 0 0 462


Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 182 88 0 270


Opphold i MRSA avdeling 0 0 0 0


langtidsopphold -rus 180 0 0 180


c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx


Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 1968 0 1968


Langtidsopphold i aldershjem 90 0 0 90


Opphold i barne og avlastningsbolig 0 925 0 925


Sum 32826 2981 0 35807


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 


helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 


Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.


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


(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)


 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som 


har avsluttet sitt opphold hittil i år
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Internkontroll i sosial- og helsetjenesten


Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for


 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 12/13


Kommentar:


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


Mot-


takere 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 53 88 18 159 37


 Antall mottakere 50-66 år 56 62 51 169 56


 Antall mottakere 67-79 år 55 67 40 162 67


 Antall mottakere  80-84 år 48 64 43 155 66


 Antall mottakere  85-89 år 66 84 58 208 98


 Antall mottakere ≥ 90 år 61 57 106 224 106


 SUM - alle aldersgrupper 339 422 316 1077 430


 Sum mottakere ≥ 80 år 175 205 207 587 270


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap


   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-


   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.


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


31.03.    1)
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Antall 


vedtaksti


mer hittil i 


år


Antall 


utførte  


vedtaksti


mer hittil 


i år


Herav 


antall  


utført av 


private 


leverandø


rer


Antall timer praktisk bistand 121745 116390 0


- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 12745 7390 4710


- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 94921 94921 0


- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 14079 14079 14079


Antall timer hjemmesykepleie 4) 32753 27651 6467


791 738 0


SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5)  fordelt på: 154498 144041 6467


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


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.


5) Både praktisk bistand og hjemmesykepleie


  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. 31.03.


  Antall innbyggere i bydelen    1) 40830 4372 1621 499 2120


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 3,7% 22,4% 44,9% 27,7%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2014. 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 det referes til på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2014"


 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 37


Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6


Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 4


Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)


  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 


 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  


 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.


Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 91%


Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 11/12


Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 86%


Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 11/12


*)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:


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten


Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei


Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei


Kommentarer:


- 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  - Hjemmetjenester       1)


  Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall


personer vedtaks- 


timer


Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 44 0


Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2) 221 44010


Herav gericatjeneste Dagsenter 155 23933


Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 8 1890


Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 58 18187


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)


2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)


Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 


Kommentarer:


BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med 


vedtak om bolig til pleie- og 


omsorgsformål - etter kjønn og 


alder, pr. 31.03.    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 3 4 3 1 5 2 18


Fysisk funksjonshemmede 0 0 1 0 0 0 0 0 1


Utviklingshemmede 0 22 15 2 1 1 0 0 41


Personer med psykiske lidelser 0 6 1 0 0 0 0 0 7


 SUM menn 0 28 20 6 4 2 5 2 67


Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


Eldre 0 0 3 4 6 2 8 12 35


Fysisk funksjonshemmede 0 2 1 0 0 0 0 0 3


Utviklingshemmede 0 23 14 4 1 0 0 0 42


Personer med psykiske lidelser 0 2 0 1 0 0 0 0 3


 SUM kvinner 0 27 18 9 7 2 8 12 83


 SUM menn + kvinner 0 55 38 15 11 4 13 14 150


- herav beboere med omsorg+ bolig 


2) xxx xxx 0 1 0 0 0 0 1


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


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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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert


antall antall antall


Tabell 4 -2  med utbet. med utbet. klienter 


Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet.


i 1. kvart. hittil i år hittil i år


2) 3) 4)


  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 207 207 310


  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx


  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 0 0 0


  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 20 20 32


  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 3 3 3


  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 184 184 275


  Kontrollsum  (alle herav) 207 207 310


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 3.


3) Sumtallet for hittil i år deles med: 3


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


Gj.snitt 


pr måned 


i 1. kvart.   


2)


Gj.snitt 


hittil i år  


3)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 927 9 927


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 3.


3) Summen for hittil i år deles med: 3


Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 
1)


 pr. klient pr. måned (bidrag og lån)
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MÅLTALL OG PROGNOSER


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1   


HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  


Andel 


hittil i år


Prognose 


for hele 


året


Vedtatt 


måltall 


for i år


Avvik 


prognose - 


måltall


Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 80% 80% 0%


Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 94% 95% 95% 0%


Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 91% 80% 80% 0%


Kommentar til prognosen:


Tabell  P - 1 - 3 - B    Saksbehandlingstid  - bistand til bolig 


I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det skal 


ikke legges inn tall her.      


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres 
på.   


 
Prognoser for årsresultatet skal være reelle. 


 
Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som  bydelsutvalget 


har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -rammen),  må dette 
kommenteres under respektive tabell. 
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST


Barnevern


  Tabell P-2-3


Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik


under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose-  


i år året i år måltall


Andel avsluttede undersøkelser 


innen 3 mnd. 2) 100% -100%


Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 


fosterbarn under 18 år hvor Oslo 


har tilsynsansvaret 1) xxxxxxxx 4               -4             


Antall gjennomførte 


oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxxxxxxx 4               -4             
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 


tiltaksplan  3) 100%


1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres hvertkvartal.


2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. – dette tallet skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM4101


3) Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr periodeslutt – dette skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM7201


Kommentar til prognosen:


FUNKSJONSOMRÅDE 4


ØKONOMISK SOSIALHJELP


Resultat


  Tabell P-4-2 hittil Prognose


  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året


   hittil i år 1)  2)


  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 207


  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 0


  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 20 80


  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 3 12


  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 184 736


  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 9 927 9899


1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!


2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.


Kommentarer til tabell P-4-2:
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NB! UKE (Utviklings- og kompetanseetaten)  vil legge ut befolkningstall for kriteriebefolkningen i bydelene pr 01.01.2014 på sine nettsider i månedsskifte mars/april 2014
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