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Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
HUK AVENY 35, GNR 2, BNR 282/631 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har mottatt bestilling av oppstartmøte for ovennevnte eiendom. Saken er 
registrert med nummer 201409196 i etatens system Saksinnsyn med følgende adresse – 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn  
 
Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å igangsette arbeidet med skisseprosjekt 
for utvidelse og nybygg for vikingtidssamlingen på Bygdøy.  
I juni 2013 ble det tatt en regjeringsbeslutning om valg av konsept for utvidelsen. Valget 
innebærer en delt lokalisering med Vikingskipene inkludert vikingskipssamlingen på Bygdøy, og 
resten av Kulturhistorisk museum på Tullinløkka, samt med magasinslokaler på Økern. Arbeidet 
med regulering for eiendommen vil løpe parallelt med konkurranse/idé/skisseprosjektfase, og skal 
være tilpasset valgt konsept. 
 
Vikingskipshuset på Bygdøy er del av Kulturhistorisk museum, og inneholder gravfunnene fra 
Tune, Gogstad, Oseberg og Borre. Bygningen er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og var 
ferdig oppført i 1957. Vikingskipshuset er fredet som del av Bygdøy kulturmiljø.  
 
Statsbygg ønsker i første omgang å få en avklaring på hvilke planmessige rammer som skal legges 
til grunn i denne første fasen. Løsninger for håndtering av et økt antall besøkende samt 
ivaretakelse av kulturminneverdiene i nåværende museumsbygning vil stå sentralt i planarbeidet. 
Avkjøringsforhold og parkeringdekning, samt hvordan prosjektet påvirker den overordnede 
trafikksituasjonen på Bygdøy er viktige forhold som må avklares i reguleringen. I henhold til 
framdriftsplanen skal konkurransen igangsettes 1. september 2014, og Statsbygg trenger å få 
gjennomført et oppstartmøte før konkurransegrunnlaget ferdigstilles.  
 
Eiendommen er per i dag uregulert, og omfattes av Riksantikvarens kulturmiljøfredning for 
Bygdøy. Eiendommen grenser i nordøst til reguleringsplan for Bygdøy kongsgård og folkepark. 
Søker opplyser at denne planen vil legge føringer for tiltak knyttet til trafikksituasjonen for 
museet. Planområdet på totalt 3780 m2 grenser i sør og vest til villabebyggelse med store tomter. 
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Dagens tomt er i hovedsak parkmessig opparbeidet. Det er ikke registrert viktige 
naturtyper/vernede områder eller arkeologiske kulturminner på eiendommen. Adkomst til 
eiendommen fra sentrum er via Dronning Biancas vei/Bygdøyveien/Museumsveien og 
Langviksveien til Huk aveny og museets hovedinngang. Veien går forbi Bygdøy Kongsgård og 
Norsk Folkemuseum. 
 
Søker opplyser at hovedgrep for prosjektet vil bli utviklet gjennom en plan- og 
designkonkurranse/idéfase på bakgrunn i vedlagt grunnlagsdokument fra UiO/KHM. Det er 
beregnet et arealbehov på totalt 11 960 m2 hvor 9 300 m2 er beregnet i et nybygg. 
 
Bydelen har tidligere gitt positiv uttalelse vedrørende en midlertidig laboratoriebygning på 480 m2 
på samme eiendom, sak 366/13, 10.12.2013. Saksbehandler i Statsbygg opplyser at dette 
midlertidige anlegget er koblet til et utredningsprosjekt og er forutsatt fjernet når den nye 
bebyggelsen skal på plass. 
 
Plan- og bygingsetaten ber om tilbakemelding med konkrete innspill til oppstartmøtet senest 
24. 07.2014. Plan- og bygningsetaten og saksbehandler i Statsbygg er orientert om at saken 
ikke kan behandles før bydelsutvalgets møte 26.08.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er oversendt bestilling av oppstartmøte for eiendommen Huk aveny 35, gnr 2, bnr 
282/631, (Vikingskipsmuseet) til uttalelse. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende midlertidig laboratoriebygning på samme eiendom, 
sak 366/13, 10.12.2013. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til det foreslåtte tiltaket som legger til rette for at 
Vikingskipssamlingene sikres for fremtiden, men er skeptisk til størrelsen på den foreslåtte 
utbyggingen – ca fire ganger større enn eksisterende bygningsareal. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at de vurderinger som tidligere er foretatt av Riksantikvar og 
Byantikvar i forbindelse med plassering, størrelse og utforming av midlertidige lokaler samme 
sted blir hensyntatt også vedrørende forslag til ny bebyggelse.  
 
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov bør studeres grundig, da 
trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i turistsesongen er meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy 
generelt og rundt Vikingskipene spesielt er sterkt trafikkbelastet. 
 
Bydelsutvalget kan orientere om at Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei, den må 
derfor søkes unngått som anleggsvei. Tiltakshaver forutsettes i byggeperioden å sørge for 
tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og leverandører på egen grunn. 
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Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYLDENLØVES GATE 15, GNR 213, BNR 143 
VARSEL OM IGANGSATT ARBEID FOR UTARBEIDELSE AV 
DETALJREGULERINGSPLAN 
 
 
 
Firma Lund Hagem Arkitekter AS har på vegne av forslagsstiller Scandinavian Development AS 
varslet om igangsatt arbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ovenstående eiendom. 
Saken kan studeres i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn på saksnummer 201313909.  
 
Det er ikke foretatt endringer i prosjektet i forhold til status ved bydelens behandling av saken 
19.11.2013. Saksfremstillingen til sak 343/13 er derfor fortsatt relevant og vedlegges som 
statusbeskrivelse. 
 
Som orientering i saken vedlegges i tillegg det materiale søker har oversendt Plan- og 
bygningsetaten i forbindelse med oppstartmøte som er berammet til 20.08.2014. 
 
Kommentarer til varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan merkes saksnummer 
201313909 og oversendes Sverre Glåmseter, sverre.glaamseter@lundhagem.no med kopi til Plan- 
og bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
for eiendommen Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg Frogner i samme sak, 
BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor bydelsutvalget støttet Byantikvarens forslag om 
bevaring, samt 24.02.09, da bydelsutvalget åpnet for bygging av barnehage på eiendommen, og 
sak 217/09 – 25.08.2009, hvor bydelsutvalget anbefalte en forsiktig utbygging av eiendommen, 
samt sak 343/13 – 19.11.2013, hvor bydelsutvalget går inn for forslag til deling av eiendommen 
mellom formål bebyggelse – bolig og spesialområde park. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den tette bydelen, som har stort 
behov for dette og er opptatt av at eksisterende verneverdig grønnstruktur bevares. 
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Bydelsutvalget mener at det fremlagte alternativet med en boligutbygging i nordre del av 
eiendommen med frittliggende boligbebyggelse i maks 3 1/2 etasje synes å ivareta hensynet til den 
bevaringsverdige biologiske mangfolden, herunder spesielt blodbøk og hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener derfor at det foreslåtte alternativ kan aksepteres forutsatt at området for 
spesialområde/park blir godt beskyttet under byggefasen og at det som beskrevet i forslaget blir 
avsatt til parkområde/hageanlegg for allmenn benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler at dette 
nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 
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BU-sak 214/14 
         Mibu-sak 99/14 
 
Møtedato: 20.05.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 29.04.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYGDØYNESVEIEN 15, GNR 2, BNR101 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 
 
 
 
Niels Torp AS Arkitekter har på vegne av forslagsstiller Zinober Invest AS kunngjort oppstart av 
arbeid med detaljregulering for ovenstående eiendom. 
 
Saken er registrert i Saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 201405745.  
 
Vedrørende orientering om saken vises det til vedlagt tidligere orientering ved behandling av sak 
150/14, den 20.05.2014 i bydelsutvalget. Det er ikke fremlagt ny dokumentasjon fra søker. 
 
Etter bydelens behandling av sak 150/14 er det avholdt område- og prosessavklaring i Plan- og 
bygningsetaten. Vedlagt er etatens arbeidsdokument fra denne avklaring. 
 
Det fremgår av dette dokument at etaten kan anbefale en utvikling av planområdet med foreslått 
utnyttelse, men hensyn til parkanlegget og eksisterende bebyggelse, god organisering av 
bebyggelse/uteoppholdsarealer og trafikksikkerhet må ivaretas. 
Byantikvaren vil fremme forslag om detaljerte reguleringsbestemmelser, for å sikre av 
vernehensynet ivaretas. Her vil det inngå bestemmelser som sikrer vern av opprinnelig 
bebyggelse, det unike tilhørende hageanlegget, trapperomsinteriøret, samt port- og gjerdeanlegget 
m.v. 
 
  
Eventuelle konkrete innspill til oppstartmøtet merkes 201405745 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 20.05.2014. Plan- og 
bygningsetaten er orientert om at bydelen kan avgi uttalelse først etter bydelsutvalgets møte 
27.05.2014. 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Bygdøynesveien 15, 
gnr 2, bnr 101. 
  
Bydelsutvalget har tidligere gitt innspill til oppstartmøte (sak 150/14, vedlagt).  
 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert i forhold til eventuelt 
verneverdig naturmangfold, før endelig plassering av bebyggelse og innkjøring til underjordisk 
garasjeanlegg. 
  
Bydelsutvalget forutsetter at det blir lagt til rette for felles lekeplass i området. 
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BU-sak 215/14 
         Mibu-sak 100/14 
 
 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
HOLMENS GATE 2, GNR 209, BNR 439 
BYGGESAK TIL UTTALELSE 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt søknad om tillatelse til etablering av uteservering på 
Holmens gate 2 for uttalelse. En eventuell tillatelse vil være avhengig av dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene (§2 Formål), og trenger dermed en uttalelse fra bydelen.  
 
Forslaget er tilgjengelig i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider 
www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn med saksnummer 201406834. 
 
Forslaget til uteservering er utarbeidet av Helhetskontroll AS på vegne av tiltakshaver 
Delicatessen tapasbar Aker brygge AS, som ligger i det nordøstre hjørnet av Verkstedhallen, se 
vedlagt situasjonsplan.  
  
Eksisterende regulering/forhold: 
Området omfattes av reguleringsplan S-3835. Området er regulert til bevertning (uteservering) i 
perioden 01.04-01.11, og eksisterende uteserveringsareal er avmerket med rød stipling på 
plantegning over lokalene.  
 
Nytt forslag: 
Tiltakshaver ønsker et større uteserveringsareal enn gjeldende regulering gir anledning til (62,4 
m2 og 87 sitteplasser). Ønsket areal er markert med sort stipling på samme planer som viser 
eksisterende regulering.  
 
På grunn av bygningens status som bevaringsverdig har tiltakshaver drøftet forslaget med 
Byantikvaren som har hatt kommentarer til økningen av uteserveringsarealet, til den tidligere 
foreslåtte inngjerdingen av serveringsarealet og til etablering av markiseoverdekning. Det 
foreliggende forslaget har i viss utstrekning etterkommet Byantikvarens tilbakemeldinger, og 
tiltakshaver ber nå om en ny vurdering av forslaget fra Byantikvaren. 
 
Eventuelle bemerkninger til forslaget til uteservering merkes sak 201406834, og sendes Plan- 
og bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no, samt direkte til saksbehandler 
annelise.christiansen@pbe.oslo.kommune.no før 26.08.2014. Frist for uttalelse er forlenget 
til 05.09.2014.. 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om tillatelse til etablering av uteservering i Holmens gate 2, 
gnr 209, bnr 439. Tillatelse er avhengig av dispensasjon fra gjeldende regulering. 
 
Bydelsutvalget går inn for søknaden om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål, forutsatt at 
Byantikvarens tilbakemeldinger etterkommes. 
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BU-sak 216/14 
         Mibu-sak 101/14 
 
 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
SPORVEISGATA VED DEN TYSKE SKOLE 
FORSLAG OM HUMP 
 
 
 
I forbindelse med budsjettposten «Aksjon skolevei» foreslår Bymiljøetaten en ny hump i 
Sporveisgata øst for Bogstadveien ved Den Tyske skole. Tiltaket er vist på vedlagt kartutsnitt, og 
er foreslått med bakgrunn i ønske fra Den Tyske skole.  
 
Eventuell etablering av ny hump vil kreve et vedtak fra Byråden for miljø og samferdsel. Før 
eventuell vedtakssak sendes byrådsavdelingen skal Bydelsutvalget, Politiet, Fellesutvalget for 
utrykningspersonell og Ruter få mulighet til å uttale seg til forslaget. 
 
Bymiljøetaten ber om en uttalelse til forslaget innen 01.09.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har fra Bymiljøetaten mottatt forespørsel om uttalelse til forslag av ny hump i 
Sporveisgata like øst for krysset med Bogstadveien ved Den Tyske skole. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til tiltak som kan øke sikkerheten for skoleveien til de barna som 
sogner til Den Tyske skolen, og går inn for det foreslåtte tiltaket. 
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BU-sak 217/14 
         Mibu-sak 102/14 
 
 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
GLOMMA VANNREGION 
HØRINGSINNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN MED 
TILTAKSPROGRAM 
 
 
 
Vannregion Glommas forvaltningsplan med tiltaksprogram er lagt ut på høring, se vedlagte 
høringsbrev og følg link nedenfor for å lese høringsutkastet. 
 
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648&fm_site=31134  
 
Link til planen er også lagt ut på bydelens nettside - http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/arbeidsomrade/article158956-1816.html  
 
Bymiljøetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å innhente 
høringsuttalelser fra relevante kommunale virksomheter i Oslo, og deretter utarbeide utkast til 
høringsuttalelse fra Oslo kommune.  
 
Bymiljøetaten ber om at eventuelle merknader tilsendes etaten innen 15. september 
15.09.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar høringsutkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Glomma 
til orientering. 
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BU-sak 218/14 
         Mibu-sak 103/14 
 
 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
FORENKLINGER OG ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK 
INNSPILL TIL HØRING 
 
 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet 
utarbeidet forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak.  
 
Fullstendig høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på følgende nettsted: 
http://www.regjeringen.no/kmd  
 
Plan- og bygningsetaten har fra Byrådsavdeling for byutvikling fått i oppgave å utarbeide forslag 
til høringsuttalelse fra Oslo kommune, samt å innhente eventuelle innspill fra andre berørte 
kommunale virksomheter.  
 
Plan- og bygningsetaten opplyser at det bland annet foreslås følgende endringer: 

• Oppheving av søknadsplikt for enkelte tiltak 
• Reduksjon av avstandskrav for enkelte tiltak 
• Forenklinger i reglene om nabovarsling 
• Innføring av nye tidsfrister 
• Nye frister for uttalelse fra statlige og kommunale myndigheter 

 
Departementet orienterer om at EFTAs overvåkningsorgan ESA har åpnet en sak mot Norge 
vedrørende krav om lokal godkjenning av ansvarsrett. Lokal godkjenning er som følge at dette 
opphevet og byggesaksforskriften må justeres på noen punkter. For å sikre kvalitet i foretak 
foreslås sentral godkjenning videreført i så stor grad som mulig, og kommunene forutsettes i en 
toårsperiode å fokusere på tilsyn med foretak uten sentral godkjenning.  
 
  
Plan- og bygningsetaten ber om at eventuelle uttalelser sendes per epost til 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 08.09.2014. 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om 
byggesak, ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at i den tette bybebyggelsen i indre Oslo kan oppheving av 
søknadsplikt for enkelte tiltak, reduksjon av avstandskrav for enkelte tiltak og forenklinger i 
reglene om nabovarsling i mange tilfeller vise seg å være en ulempe. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det ved forslag til nye tidsfrister for behandling av plan- og 
byggesaker beregnes nødvendig tid for den lokale politiske behandlingen i bydelene.  
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BU-sak 219/14 
         Mibu-sak 104/14 
 
 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER FOR 
PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
INNSPILL TIL HØRING 
 
 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet forslag til forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven (PBL) og sendt forslaget på 
høring. 
 
Departementet opplyser at KMD er ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer 
etter PBL, mens Klima- og miljødepartementet (KLD) er ansvarlig for PBL kapitel 14 
Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk.  
 
Bakgrunn for forslag til revidering av bestemmelsene er at EFTAs overvåkningsorgan ESA har 
konstatert mangelfull implementering i det norske regelverket av gjeldende EU-rett på området. 
Etter departementets vurdering er det også behov for endringer i gjeldende regelverk for å legge til 
rette for enklere og mer effektive bestemmelser. I tillegg er regelverket oppdatert som en følge av 
endringer i nasjonalt regelverk. 
 
For en detaljert gjennomgang av de ulike forslagene til endringer henvises til vedlagte 
høringsnotat hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir en gjennomgang av bakgrunn 
for revisjonen og foreslåtte endringer.  
 
Plan- og bygningsetaten ber om at eventuelle uttalelser sendes per epost til 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 10.09.2014.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forskrift om konsekvensutredninger for 
planer etter Plan- og bygningsloven – ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering.  
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Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT – TEK  10 
INNSPILL TIL HØRING 
 
 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet forslag til endringer i byggteknisk 
forskrift til Plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) og sendt forslaget på høring. 
Departementet opplyser at målet med endringene er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge 
boliger, samtidig skal prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i boliger ligge 
fast.  
 
Høringsdokumentene kan lastes ned fra departementets nettsider: http://www.regjeringen.no/kmd  
 
Plan- og bygningsetaten har fra Byrådsavdeling for byutvikling fått i oppgave å utarbeide utkast til 
høringsuttalelse fra Oslo kommune, samt å innhente eventuelle innspill fra andre berørte 
kommunale virksomheter.  
 
Plan- og bygningsetaten opplyser at det foreslås følgende endringer: 
 

1. To alternative forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet: 
a. -Unntak fra tilgjengelighetskrav for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 BRA 

eller mindre i en bygning, eller  
b. -Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 til 1,4 meter og skal gjelde i kun ett rom av 

hver funksjon 
2. Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder 
3. Redusert krav til stigingsforhold for gangadkomst til bolig 
4. Redusert krav til åpningskraft for dør 
5. Skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt 
6. Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4 
7. Enkelte redaksjonelle endringer 

 
Endringene foreslås gjelde fra 1. januar 2015.  
 
For en detaljert gjennomgang av de ulike forslagene til endringer henvises til vedlagt høringsbrev 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
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Forslag til endringer er sammenfattet i syv punkter med to underpunkter. Av disse vedrører de fire 
første med underpunkter krav om universell utforming, og hensikten er en reduksjon av 
eksisterende krav.  
 
Befolkningsframskrivingen viser at ca ¼ av befolkningen i Norge om noen år vil være over 67 år. 
I henhold til statistikken er det kun mellom 7 og 10 % av dagens boliger som har 
besøkstilgjengelighet, mens nye boliger utgjør ca 1 % av den totale boligmassen.  
Tallene ovenfor viser at det vil være et stort behov for universell utforming av boliger for å møte 
behovet til en økende eldrebefolkning.  
Tilgjengelige boliger har vært i fokus de senere årtier, ikke minst gjennom Husbankens arbeid, 
men den foreslåtte endringen i byggteknisk forskrift gir inntrykk av en snuoperasjon. 
 
Økende eldrebefolkning er også en europeisk trend, og det er verdt å legge merke til at EU i økt 
utstrekning legger vekt på tilgjengelighetskrav.  
 
Beregninger som er foretatt av Sintef i Norge og europeisk forskning viser at kostnadsøkning ved 
planlagt universell utforming beløper seg til ca 2% av total byggekostnad for nye boliger.  
Men kostnader for UU-standard vil gi en stor samfunnsnyttig gevinst ved at flere kan fortsette å bo 
i egen bolig fremfor å måtte flytte på institusjon. 
 
 
Plan- og bygningsetaten ber om at eventuelle uttalelser sendes per epost til 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 08.08.2014. Saksbehandler er orientert om at 
bydelen kan avgi uttalelse først etter bydelsutvalgets møte 26.08, og vil oversende en 
foreløpig uttalelse når protokollen fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen foreligger. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til endringer i byggteknisk forskrift – TEK 10 
– ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget er skeptisk til foreslåtte reduksjoner av tilgjengelighetskrav i og til bolig og krav 
om universell utforming av felles uteareal i større boligområder. 
 
Bydelsutvalget mener det bør være et mål at den økende eldrebefolkningen skal kunne tilbys 
boliger som fyller nødvendige tilgjengelighetskrav, og ser ikke at forslaget til endringer virker i 
denne retning..  
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URANIENBORG SKOLE 
EVENTUELL PLASSERING AV MIDLERTIDIG PAVILJONG PÅ 
NORDAHL ROLFSENS PLASS 
 
 
 
Undervisningsbygg gjennomfører en mulighetsstudie for å vurdere alternative prosjektløsninger i 
forbindelse med ombygging/utbygging av Uranienborg skole. Uavhengig av hvilket 
utbyggingsalternativ som velges m.h.t. gymfasiliteter vil det bli behov for rehabilitering og 
ombygging av eksisterende bygninger på skolen.  
 
I den forbindelse må en del av elevene ut av skolens lokaler. Det er per dags dato ingen ledige 
skolelokaler som kan benyttes i bydelen. Elevplassene må derfor trolig etableres i provisoriske 
paviljonger.  
 
For at elevene skal kunne fortsette skolegangen i nærmiljøet ønsker Undervisningsbygg å plassere 
paviljongen på Nordahl Rolfsens plass. Paviljongen vil være plassert i parken i inn til to år, og 
grunnflaten vil dekke ca 700 – 900 m2 i to etasjer. Vedlagte skisser viser fotavtrykket til en 
eventuell paviljong med 4 alternative plasseringer. 
 
En eventuell bygging av underjordisk hall i parken kan utføres først etter at skoleprosjektet er 
ferdig og paviljongen fjernet.  
 
Undervisningsbygg har forelagt saken for Byantikvaren som ikke vil motsette seg en slik 
midlertidig løsning. 
 
Tilbakemelding vedrørende forespørsel om bruk av Nordahl Rolfsens plass til midlertidig 
paviljong for Uranienborg skole sendes til postmottak@ubf.oslo.kommune.no  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende tilbakemelding på forespørsel om bruk av kommunal park Nordahl 
Rolfsen til midlertidig paviljong for Uranienborg skole i byggeperiode, maksimalt 2 år: 
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Bydelsutvalget mener arealet kan brukes slik som forespurt i maks 2 år og forutsetter at det inngås 
ordinær leieavtale med bydelen.  
 
Bydelsutvalget mener alternativene 2 og 3, som enklest synes å åpne for intern kommunikasjon 
mellom de ulike bygningene på skolen, er å foretrekke. 
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Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 
01.07.2014 1 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.07.2014 
 
 
1. INNLEDNING  
 
Hovedstrategier i arbeidet for bringe budsjettbalanse er:  
 

• Gjennomføre tiltak for å få ned antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 

• Oppnå en moderat reduksjon i bruk av institusjonsplasser  
• Redusere aktivitetsnivået i hjemmetjenesten  

• Foreta omorganisering, effektivisering og nedbemanning i kommunal hjemmetjeneste 

Årsprognosen for bydelen pr 31.7. er på 5,4 mill. i merforbruk,  
en forbedring på 11,4 mill. i forhold til prognosen ved utgangen av mai.  
 
Dette er en betydelig forbedring av bydelens økonomiske situasjon, og skyldes primært at: 

                                                           
1
 Bydelsutvalget vedtok blant annet følgende på møte 01.07.2014: 

 
Bydelens økonomi tilsier inndekningsbehov for 2014 på 16,8 MNOK. På bakgrunn av bydelens svekkede økonomi og i tråd med 
de prioriteringsanvisninger som ble gitt administrasjonen på forrige møte vedtar Bydelsutvalget å gjøre innsparinger i budsjettet 
tilsvarende forslag fra administrasjonen i tabell 2 i saksunderlaget med følgende justeringer: 

 

1. Inndekninger i tillegg til Administrasjonens forslag 
a. Justering for post 100 fellestjenester økes med 2 MNOK fra 2 591 – 4 591. Nytt budsjettall for posten er 77 923 
 

2. Foreslåtte inndekninger som ikke gjennomføres 
a. Innsparing 2.1 HUSK a bortfaller med 100 000 
b. Innsparing 2.6 barnehager - b bortfaller med 500 000 
c. Innsparing 2.12 ungdomstjenesten - b bortfaller med 500 000 
d. Innsparing 2.9 Hjemmesykepleie a bortfaller med 300 000 
 

Til sammen Innebærer dette en styrking av budsjettet med 600 000. Bydelsutvalget pålegger videre administrasjonen å komme til-
bake til Bydelsutvalget på møtet i august hvor også de resultatenheter uten innsparingstiltak gjennomgås særskilt med sikte på å 
finne ytterligere innsparingspotensial på opptil 4 MNOK for å ha en beredskap mot eventuelle fortsatte prognoseavvik. Det presi-
seres at prinsippene Bydelsutvalget la til grunn om minste brukerinnvirkning og prioritering av barn og unge skal legges til 
grunn. 
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• Opprinnelige vedtak om innsparinger nå blir realisert i større grad 
• De fleste nye vedtak om innsparinger blir gjennomført som forutsatt. 

 
Det vurderes ytterligere innsparingstiltak. I tråd med bydelsutvalgets vedtak er alle 
resultatenheter uten innsparingstiltak gjennomgått særskilt for å se hva det er mulig å finne 
frem til av nye tiltak. Og det er sett på muligheter for nye innsparingstiltak for de andre 
resultatenhetene.  
 
Det presenteres flere forhold som i sum kan bidra til besparelser på opp mot 4,5 mill.  
og en vil søke å finne ytterligere tiltak som gir økte besparelser i inneværende år. 
 
I denne saken foreslås ikke ytterligere budsjettjusteringer, da det vil kunne svekke budsjettet 
som styringsverktøy, primært på områder hvor det kan være mulig å oppnå større innsparinger 
enn hva som forutsettes pr dato. Blant annet handler dette om å realisere mer enn de 2,5 mill 
som hittil er redusert av totalt 4,5 mill for administrasjon og fellestjenester (jf side 26). 
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2. OVERORDNET OM UTVIKLING I AKTIVITET OG ØKONOMI 
 
2.1 Innsparingsbehov 2014 – faktisk endring i aktivitet, forbruk og prognose 
 
Tabellen under viser at bydelen har et reelt innsparingskrav på om lag 24 mill. i 2014. Dette 
handler primært om følgende: 
 
• Sosialhjelpsrammen er på 55,7 mill. En videreføring av forbruk 2013 justert for økning i 

sosialhjelpssatsene vil gi et forbruk på om lag 64,5 mill. Det betyr at bydelen må spare 9 
mill. for å unngå merforbruk. 
 

• Bydelen har budsjettert med en reell nedgang på 4 institusjonsplasser i forhold til status 
ved inngangen av året. Det utgjør 2 mill. Bydelen har på den andre siden en buffer på 6 
mill. som en følge av at sykehjemsprisene ble redusert ved bystyrets budsjettbehandling. 
En videreføring av aktiviteten gir derfor mindreforbruk på 4 mill. 

 
• Hjemmetjenesten er budsjettert med en reduksjon på 1000 vedtakstimer pr måned, og 

primært for hjemmesykepleie. Det utgjør et innsparingskrav på 9,5 mill.  Reduksjon i 
vedtakstimer må gjennomføres som bemanningsreduksjon for utfører. Ved årets inngang 
har denne tjenesten også for lav produktivitet i forhold til krav om direkte brukertid. I sum 
utgjør dette et innsparingskrav/nedbemanningsbehov på om lag 15,5 mill. Dersom flere 
går over til privat leverandør øker innsparingsbehovet ytterligere for kommunal utfører. 

 
• Barnevernet vil få 3,5 mill. i merforbruk dersom aktivitetsnivået i 2013 videreføres. 
 

Reelt 
innsparings-

krav
Prognose 

mars
Prognose 

april
Prognose 

mai
Endring 

årsprognose
Økonomisk sosialhjelp -9 000 -5 000 -9 000 -14 000 -9 000

Institusjonsplasser pleie og omsorg 4 000 5 500 5 500 2 500 -3 000

Hjemmetjenesten samlet -15 500 -5 200 -8 100 -15 600 -10 400

Barnevernet -3 500 0 -3 000 -2 000 -2 000

Sum -24 000 -4 700 -14 600 -29 100 -24 400
Administrasjon og fellestjenester 6 350 6 950 6 800 450
NAV- sosialtjenesten og KVP 5 000 2 800 4 400 -600
Barnehager 2 250 2 250 2 400 150
Øvrige tjeneste pleie og omsorg -3 900 -3 100 -1 250 2 650
Sum 9 700 8 900 12 350 2 650

Samlet årsprognose 5 000 -5 700 -16 750 -21 750 
 
Tabellen over viser hva som har skjedd av forbruksutvikling og hvordan dette er fanget opp i 
den løpende avviksrapporteringen overfor bydelsutvalget. Vi ser at forverringen først og 
fremst handler om de tjenesteområdene som er omtalt over, og som er preget av følgende: 
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• Sosialhjelpsutgiftene hadde en stor økning i andre halvår 2013. Til å begynne med var det 
usikkert i hvor stor grad denne økningen var midlertidig.  Bydelen vedtok i begynnelsen 
av dette året en rekke tiltak for å få ned sosialhjelpsutgiftene, og trodde at dette ville bidra 
til en nedgang i sosialhjelpsutgiftene. Utover våren ble bydelen kjent med at økningen i 
sosialhjelp var både stor og vedvarende i hele bydelssektoren. Derfor ble merforbruks-
prognosen oppjustert. I tillegg viste aktivitetsutviklingen pr utgangen av mai at det ville ta 
lengre tid å oppnå effekt av ekstraordinære omstillingstiltak enn tidligere antatt. Det førte 
til en ytterligere oppjustering av prognosen. Situasjonen ved utgangen av juli ser bedre ut. 
Tiltak har begynt å virke, og det er grunnlag for å kalkulere med noe lavere merforbruk. 
 

• Kjøp av institusjonsplasser gikk ikke ned i første halvår, og sammensetning av plassene 
var annerledes enn forutsatt. Det er årsaken til en svekkelse av prognosen.  

 
• I hjemmetjenesten så bydelen tidlig at det ville bli merforbruk for utførerleddet på grunn 

av at produktiviteten fortsatt lå godt under krav til direkte brukertid. Utover våren gikk 
vedtatte timer i hjemmetjenesten ned i om lag i det omfanget som er vedtatt i budsjettet. 
Nedgangen er lavere for hjemmesykepleie og høyere for praktisk bistand enn budsjettert. I 
tillegg har det skjedd en vridning mot mer bruk av privat leverandør i hjemmesykepleie. 
Dette førte til et økende behov for nedbemanning, noe som utfører ikke klarte å håndtere 
raskt nok. Bydelen har hele tiden sett at dette skapte vesentlig større omstillings-
utfordringer for utførerleddet, og har justert opp forbruksprognosen. Bydelen har på den 
andre siden vært for optimistisk i forhold til at utfører ville klare å gjennomføre slik 
nedbemanning på egen hånd. Som en følge av at status ved utgangen av mai viste en stor 
forverring i merforbruket, ble det vedtatt å iverksette en mer samordnet og direkte 
overordnet styring av kommunal utfører. Omfattende bruk av ekstrahjelp og vikarer gjør 
det enklere å iverksette nødvendige tiltak. Denne forsterkede styringen har derfor gitt 
umiddelbare og store forbedringer i løpet av sommeren.  
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2.2 Økonomisk sosialhjelp 

Antall klienter med økonomisk stønad 

Antall klienter med økonomisk stønad er den primære kostnadsdriveren for bruk av 
økonomisk sosialhjelp. Utbetalt stønad pr mottaker har også betydning, men varierer ikke så 
mye som utvikling i antall mottakere.  
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Figuren over viser utvikling i antall klienter med økonomisk stønad pr måned. Vi ser at 
utviklingen nå går i positiv retning. Det var en særlig stor nedgang fra mai til juni, og gapet 
mellom aktivitetsnivået i 2013 og 2014 er betydelig redusert de siste månedene. I tabellen 
under ser vi tydelig at avstanden mellom årets og fjorårets aktivitetsnivå er redusert. 

Klienter med økonomisk støtte 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 

Klienter 2013 500                536             518               

Klienter 2014 624                587             605               
Endring 124       51       87         
Prosentvis økning 24,8 % 9,5 % 16,8 % 

Første kvartal 2014 var antall klienter 24,8 % høyere enn i første kvartal 2013. I andre kvartal 
er veksten redusert til 9,5 %. I juli 2014 var gapet på 29 klienter, og utgjør en økning på 5,7 % 
i forhold til juli 2013.  Mye tyder på at de tiltakene bydelen har iverksatt begynner å virke. 

Det er imidlertid viktig å presisere at det er sesongvariasjoner i antall sosialhjelpsmottakere. I 
juni kommer skatteoppgjøret for de fleste. Tilbakebetalte skattepenger går til fradrag i 
økonomisk sosialhjelp. I juni er det ikke forskuddstrekk i enkelte trygdeytelser i 4 uker. Det 
går også til fradrag. I juli og august kommer etterbetaling og ny økt trygdeytelse, etter økning 
i trygdeytelsene. Også dette går til fradrag. Dette forklarer deler av nedgangen i antall 
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mottakere i juni og juli måned. Normalt vil antall mottakere igjen øke utover høsten, men 
være lavere enn antall sosialhjelpsmottakere første halvår. 2013 avvek fra et normalår. 

Utviklingstrenden er vist i figuren under. Det er en mulig at antall klienter i siste halvår 2014 
blir på linje med fjoråret. Det er imidlertid flere forhold som gjør det usikkert om så vil skje. 
Mange vil bli utfaset fra AAP utover høsten, og det er varslet en økning i arbeidsledigheten.  
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Utbetalt stønad pr mottaker 
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Figuren over viser at utbetalt stønad varierer fra måned til måned, og at det i store trekk er om 
lag samme utbetalingsnivå i 2014 som i 2013. Tabellen under viser gjennomsnittlig månedlig 
utbetaling pr mottaker pr kvartal, og viser at det i første halvår 2014 har vært en reduksjon på 
1,2 %. En vesentlig årsak til at utbetalingsnivå i bydel Frogner er lavere enn Oslo-snittet er at 
de fleste brukerne hos oss er enslige. I bydelene med flest sosialhjelpsmottakere motter  flere 
familier sosialhjelp. 



 7 

Utbetalt sosialhjelp pr klient pr måned 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 
Månedlig stønadsnivå 2013 10 032           10 116        10 074          
Månedlig stønadsnivå 2014 9 940             9 974          9 957            
Endring 92-      142-     117-       
Prosentvis reduksjon -0,9 % -1,4 % -1,2 % 

Figuren under viser utviklingstrenden i henholdsvis 2013 og 2014 
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Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp 

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp hver måned er påvirket av antall mottakere og 
stønad pr mottaker. Figuren under viser at månedlige sosialhjelpsutgifter frem til og med mai 
lå langt over fjorårets utgiftsnivå. I juni 2014 var utgiftene lavere enn i juni 2013. Det skyldes 
en stor reduksjon av antall klienter i kombinasjon med et lavt utbetalingsnivå pr mottaker. I 
juli var utgiftsnivået igjen høyere enn fjoråret, men avstanden mellom utgiftsnivået i 2014 og 
2013 er redusert.  
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Tabellen under viser at i første kvartal 2014 var utgiftsnivået pr måned 23,6 % høyere enn i 
første kvartal 2013. I andre kvartal er veksten redusert til 7,3 %.  
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Brutto utbetalt sosialhjelp pr måned 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 

Brutto utbetalt sosialhjelp 2013 5 010             5 419          5 214            

Brutto utbetalt sosialhjelp 2014 6 194             5 816          6 035            

Endring 1 184             397              821                

Prosentvis økning 23,6 % 7,3 % 15,7 % 

Figuren under viser utviklingstrenden i henholdsvis 2013 og 2014 

5 010 

5 419 

6 194 

5 816 

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

1. kvartal 2. kvartal

Brutto utbetalt sosialhjelp 2013 Brutto utbetalt sosialhjelp 2014
 

Oppsummering 

Den siste tiden har det vært en nedgang i antall klienter. Utbetaling pr mottaker holder seg 
fortsatt under fjorårets utgiftsnivå. Det gir grunnlag for å justere forbruksprognosen.  

Bystyrets tildelte sosialhjelpsbudsjett er 55,7 mill. Prognosen for mai var netto driftsutgifter 
på 69,7 mill. I forrige budsjettsak vedtok BU å øke sosialhjelpsbudsjettet til 69,7 mill. 
Økonomisk sosialhjelp er en del av resultatenhet 102, som inneholder økonomisk sosialhjelp 
og KVP, til sammen 87,9 mill. 

Fra juli og ut 2013 var det i snitt 574 aktive klienter med en utbetaling på kr 10 300 pr måned. 
Bydelen legger nå til grunn at det i snitt vil være 580 klienter resten av året med en utbetaling 
på kr 10 300 pr måned. Dette gir et brutto utgiftsnivå på 6,0 mill. pr måned resten av året. 
Fratrukket 0,35 mill. i refusjoner pr måned gir dette et prognostisert utgiftsnivå på 68,4 mill. i 
netto driftsutgifter og mindreforbruk i forhold til justert budsjett på 1,3 mill. 
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2.3 Bruk av institusjonsplasser i pleie og omsorg 
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Figuren viser at bydelen i gjennomsnitt brukte 500 institusjonsplasser pr måned i 2013. Det 
skjedde en stor reduksjon i bruk av plasser i løpet av året. Denne reduksjonen var likevel ikke 
tilstrekkelig til at andel innbyggere over 80 år med institusjonsplass ble redusert helt ned til 
Oslosnittet ved utgangen av 2013.  
 
Ved inngangen til 2014 var 11,1 % av bydelens innbyggere mellom 80-89 år på institusjon. 
Oslo-snittet var 11,2 %.. Tilsvarende hadde 37,0 % av 90-åringene institusjonsplass, mens 
Oslo-snittet var på 33,8 %. Det betyr at for aldersgruppen over 80 år brukte bydelen 17 flere 
institusjonsplasser enn Oslo-snittet. 
 
Bydelen vedtok opprinnelig et budsjettmål for 2014 på 489 plasser pr måned, noe som utgjør 
en reduksjon på 11 plasser i forhold til snittet for 2013 og 3 plasser i forhold til nivået ved 
inngangen til 2014.  

Figuren under viser at i første halvår var aktiviteten stabil og 4 plasser over budsjettmålet. I 
forrige budsjettsak ble målet nedjustert til 487 plasser, og begrunnet med behov for å redusere 
dekningsgrad ned mot Oslosnittet og vri innsatsen mer mot hjembaserte tjenester. I juli 
varierte bruk av plasser fra uke til uke, men samlet sett var aktiviteten 489 plasser. Med et 
forbruk på 487 plasser resten av året, vil justert budsjett være tilstrekkelig. 
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2.4 Aktivitetsnivå i hjemmesykepleie 

Antall brukere pr måned og timer pr bruker 
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Figuren over viser at det har vært en klar nedgang i antall brukere av hjemmesykepleie første 
halvår 2014 sett i forhold til samme periode i 2013. I løpet av 2014 har antall brukere gått ned 
fra 723 i desember 2013 til 690 i juli 2014. Antall brukere pr måned har stabilisert seg den 
siste tiden. Antall timer pr bruker pr måned har ligget forholdsvis stabilt på i overkant av 13 
timer pr måned. 

Tabellen under viser at antall brukere i 2. kvartal 2014 er 6,2 % lavere enn 4. kvartal 2013. 
Dette er en klar reduksjon. Antall timer pr bruker pr måned er om lag på samme nivå. 

Hjemmesykepleie - antall brukere 
og timer pr bruker månedlig

4. kvartal 
2013

1. kvartal 
2014

2. kvartal 
2014

Antall brukere pr måned 715             686            671             44-    -6,2 %

Antall timer pr bruker pr måned 13,66          13,34         13,42          0,24- -1,8 %

Endring siste år
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Antall utførte vedtakstimer 

Utførte vedtakstimer pr måned er påvirket av antall brukere og antall timer pr måned. Figuren 
under viser at bydelen har budsjettert med 8 500 utførte timer pr måned i 2014. I 2013 var 
gjennomsnittlig aktivitetsnivå 9 560 timer. Det betyr at det er budsjettert med en reduksjon på 
1 060 timer pr måned i forhold til gjennomsnittlig aktivitetsnivå i 2013. Dette utgjør en 
reduksjon på 11,1 % og er et meget ambisiøst mål.  

Figuren viser også at det har vært en stor reduksjon i antall utførte timer, men bydelen vil ikke 
klare å oppnå et gjennomsnittlig aktivitetsnivå på 8 500 timer pr måned.  
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Tabellen under sammenligner aktiviteten i 2013 og 2014. Første halvår 2014 har det i snitt 
skjedd en reduksjon på 626 timer pr måned sett i forhold til samme periode i fjor. Dette utgjør 
en reduksjon på 6,4 % i aktivitetsnivået. Aktiviteten juli var på 9 023 timer, og på nivå med 
gjennomsnittet for 2. kvartal 2014. 

Utførte timer hjemmesykepleie 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår

Utførte timer 2013 9 541          9 919          9 730           

Utførte timer 2014 9 181          9 027          9 104           

Endring i timer 360-       892-       626-        

Prosentvis reduksjon -3,8 % -9,0 % -6,4 %   
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Figuren under viser utviklingstrenden i 2013 og 2014. Det er kun en moderat reduksjon fra 
første til andre kvartal 2014. Aktiviteten i 1. halvår 2014 er 604 timer over budsjettmålet. I 
beste fall kan aktiviteten i 2. halvår bli noe lavere enn dette. 
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Figuren over viser at det har vært en ulik aktivitetsutvikling for henholdsvis kommunal og 
privat leverandør. Siden 2. kvartal 2013 har antall timer utført av privat leverandør økt med 
499 timer, og utgjør en økning på 49 %. Dette gir som kjent en økt omstillingsutfordring for 
den kommunale utførerenheten. Siden 4. kvartal 2013 er oppdragsmengden for denne enheten 
redusert fra 8 145 timer til 7 510 timer pr måned. Dette er en reduksjon på 7,8 %. 

Oppsummering 

Bydelen ser ut til å klare å gjennomføre en stor aktivitetsreduksjon i hjemmesykepleien. 
Tabellen under viser at det hittil i år har vært en aktivitet på 9 092 timer pr måned. For resten 
av året forutsetter bydelen at aktiviteten vil være noe lavere enn dette. Prognosen for 2014 er 
et gjennomsnittlig nivå på 9 040 timer pr måned. Dette utgjør en reduksjon på 520 timer i 
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forhold til 2013, og er en nedgang på 5,4 %. Vi ser at reduksjonen for kommunal utfører er på 
hele 11 %. Dette utgjør derfor på kort sikt en stor omstillingsutfordring for denne enheten. 

Utførte vedtakstimer 
hjemmesykepleie 2014

Hittil i år 
juli

Resten av 
året

Prognose 
2014

Resultat 
2013

Kommunal 7 625 7 500 7 573 8 498 -925 -10,9 %

Privat 1 467 1 467 1 467 1 062 405 38,1 %

Sum 9 092 8 967 9 040 9 560 -520 -5,4 %

Endring

 

Dette betyr også at hjemmesykepleien forutsettes å levere 540 flere timer pr måned enn 
opprinnelig budsjettet. Vi skal senere se at praktisk bistand forutsettes å levere mer enn 600 
færre timer enn budsjettet. Slik at for hjemmetjenesten samlet sett, klarer bydelen å 
gjennomføre vedtatt rammereduksjon.  

2.5 Aktivitetsnivå i praktisk bistand 

Antall brukere pr måned og antall timer pr bruker 
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Figuren over viser at det har vært en klar nedgang i antall brukere av praktisk bistand første 
halvår 2014 sett i forhold til samme periode i 2013. I løpet av 2014 har antall brukere gått ned 
fra 917 i desember 2013 til 877 i juni 2014. Antall brukere pr måned har stabilisert seg den 
siste tiden. Antall timer pr bruker pr måned har gått ned i løpet av dette året. 

Tabellen under viser at antall brukere i 2. kvartal 2014 er 5,4 % lavere enn 4. kvartal 2013. 
Dette er en klar reduksjon. Antall timer pr bruker pr måned er redusert fra 7,47 til 7,16.  

Praktisk bistand - antall brukere 

og timer pr bruker månedlig

4. kvartal 

2013

1. kvartal 

2014

2. kvartal 

2014
Antall brukere pr måned 923              923               873                50- -5,4 %

Antall timer pr bruker pr måned 7,47             7,42              7,16               0,31- -4,2 %

Endring siste år
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Antall utførte vedtakstimer 

Figuren under viser at bydelen har budsjettert med 6 900 utførte timer pr måned i 2014. I 
2013 var gjennomsnittlig aktivitetsnivå 6 839 timer. Det betyr at det er budsjettert med en 
moderat økning i aktivitetsnivået. Figuren viser også at det har vært en stor reduksjon i antall 
utførte timer. Bydelen vil ha gjennomsnittlig aktivitetsnivå langt under 6 900 timer pr måned.  
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Tabellen under sammenligner aktiviteten i 2013 og 2014. Første halvår 2014 har det i snitt 
skjedd en reduksjon på 384 timer pr måned sett i forhold til samme periode i fjor. Dette er en 
reduksjon på 5,5 %. Utviklingen den siste tiden tilsier at aktiviteten kan gå ytterligere ned. 

Utførte timer praktisk bistand 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 
Utførte timer 2013 6 957 6 909 6 933
Utførte timer 2014 6 850 6 247 6 549
Endring i timer 107-     662-       384-        
Prosentvis reduksjon -1,5 % -9,6 % -5,5 % 

Figuren under viser utviklingstrenden i 2013 og 2014. Det er en markant reduksjon fra første 
til andre kvartal 2014. Aktiviteten i 1. halvår 2014 er 351 timer under budsjettmålet. 
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Figuren over viser at det har vært en ulik aktivitetsutvikling for henholdsvis kommunal og 
privat leverandør. Aktivitetsnivået for privat utfører har vært forholdsvis stabilt i år. Slik var 
det også for kommunal utfører i 1. kvartal, men så skjer det en stor reduksjon i oppdrags-
mengden i 2. kvartal. Siste kvartal er oppdragsmengden redusert fra 4 773 timer til 4 151 
timer pr måned. Dette er en reduksjon på 13 %, noe som skaper store omstillingsutfordringer 
for kommunal utfører. 

Oppsummering 

Bydelen ser ut til å klare å gjennomføre en stor aktivitetsreduksjon for praktisk bistand. 
Tabellen under viser at det hittil i år har vært en aktivitet på 6 445 timer pr måned. For resten 
av året forutsetter bydelen at aktiviteten vil være på 6 067 timer pr måned. Prognosen for 
2014 er et gjennomsnittlig nivå på 6 288 timer pr måned. Dette utgjør en reduksjon på 551 
timer i forhold til 2013, og er en nedgang på 5,4 %. Vi ser at reduksjonen for kommunal 
utfører er på hele 13 %.  
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Utførte vedtakstimer       
praktisk bistand 2014

Hittil i år 
juli

Resten av 
året

Prognose 
2014

Resultat 
2013

Kommunal 4 378 4 000 4 221 4 850 -629 -13,0 %

Privat 2 067 2 067 2 067 1 989 78 3,9 %

Sum 6 445 6 067 6 288 6 839 -551 -8,1 %

Endring

 

I tabellene under viser vi aktivitetsutviklingen for hjemmetjenesten samlet sett. Tabellen 
under viser at hjemmetjenesten forutsettes å oppnå en reduksjon på 1071 timer pr måned i 
forhold til gjennomsnittlig aktivitetsnivå i 2013. Det er en reduksjon på 6,5 %. 

Hjemmetjenesten - 
vedtakstimer pr 

måned
Resultat 

2013
Prognose 

2014

Hjemmesykepleie 9 560 9 040 -520 -5,4 %

Praktisk bistand 6 839 6 288 -551 -8,1 %

SUM 16 399 15 328 -1 071 -6,5 %

Reduksjon

 

Hjemmetjenesten - 
vedtakstimer pr 

måned
Budsjett 

2014
Prognose 

2014

Hjemmesykepleie 8 500 9 040 -540 -6,4 %

Praktisk bistand 6 900 6 288 612 8,9 %

SUM 15 400 15 328 72 0,5 %

Avvik

 

Tabellen over viser at hjemmetjenesten samlet sett forutsettes å ha et aktivitetsnivå på linje 
med opprinnelig vedtatt budsjett. Hjemmesykepleien har en prognose som innebærer 504 
flere vedtakstimer pr måned enn opprinnelig budsjettert. Praktisk bistand forutsettes å levere 
612 færre timer pr måned enn budsjettet. 

Hjemmesykepleie har et høyere aktivitetsnivå enn budsjettert. Statusrapporten pr juli indikerer 
et merforbruk på 3 mill. i forhold til opprinnelig budsjett.  Dette gir merforbruk på 2,5 mill. i 
forhold til justert budsjett. Det skyldes at utviklingen i senere tid viser at det neppe er 
realistisk å forutsette en stor aktivitetsreduksjon i 2. halvår. 

Praktisk bistand har et lavere aktivitetsnivå enn budsjettert. Statusrapporten pr juli indikerer et 
mindreforbruk på 4,7 mill. i forhold til opprinnelig budsjett. Dette gir merforbruk på 0,7 mill. 
i forhold til justert budsjett, selv om aktiviteten har gått ytterligere ned de siste månedene. 
Dette skyldes at vedtak om å spare 1 mill. på at brukere i hjemmetjenesten går over til 
handling på egen hånd, er vanskeligere å gjennomføre enn tidligere antatt. Bydelen vil 
foreløpig ikke kalkulere med innsparinger som en følge av denne omleggingen. 

For hjemmetjenesten samlet gir dette mindreforbruk på 1,7 mill. i forhold til opprinnelig 
budsjett, men merforbruk i forhold til justert budsjett på 3,2 mill. 
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2.6 Effektivitet i hjemmetjenesten 

Både for hjemmesykepleie og praktisk bistand har kommunal utfører hatt store omstillings-
utfordringer. En viktig årsak er stor reduksjon i bestilt oppdragsmengde. Det tar tid å legge 
om tjenesten. 

Årsaken til stort merforbruk handler også om at krav til nærværstid (antall timer hos bruker pr 
dag) har ikke blitt oppfylt i tilstrekkelig grad. I tillegg til dette er det avdekket at den interne 
organiseringen er lite rasjonell og fordyrende. Dette gjelder turnus, bruk av ekstravakter og 
overtid. Høyt sykefravær bidrar til å forsterke effektivitetsutfordringene i denne tjenesten. 

Omstilling og effektivisering av utførerleddet i kommunal hjemmetjeneste er en kritisk 
suksessfaktor og en vesentlig forutsetning for at bydelen kan klare å gjenopprette sin 
økonomiske handlefrihet uten at dette går utover brukere av bydelens tjenester. Som en følge 
av dette vedtok BU 01.07 at det umiddelbart skulle gås i gang med gjennomgripende 
omstillingstiltak i denne tjenesten, og fortrinnsvis hjemmesykepleien.  

Hjemmesykepleie 

Bydelen har iverksatt forsterket og samordnet oppfølging av utfører i hjemmetjenesten. Som 
et ledd i dette arbeidet et det utviklet et styringsverktøy for å sikre at disponibel arbeidskraft 
har en produktivitet som samsvarer med budsjettpremissene (krav til direkte brukertid).  Dette 
er en av flere viktige faktorer som påvirker utgiftene pr utført time. 

Figuren under viser hva som har skjedd i juli måned. Her sammenlignes estimert behov for 
ukeverk gitt et krav om direkte brukertid på 53 % med hva som faktisk har medgått av 
ukeverk. Det er gjort en skjønnsmessig justering for at praktisk bistand ved behov har lånt ut 
medarbeidere til hjemmesykepleien. 
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Figuren over viser for det første at ressursbehovet har vært stabilt i hele perioden. I siste uke i 
juni var det et overforbruk på om lag 6,5 ukeverk i forhold til estimert behov. I hele juli har 
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hjemmesykepleien hatt en vesentlig mer effektiv ressursutnyttelse og har til dels hatt en 
teknisk produktivitet i overkant av krav i budsjettet. Det har skjedd en reduksjon på i 
underkant av 8 ukeverk fra uke 26 til uke 30. Figuren under viser at brukertiden har økt fra 
49,28 % til 53,71 % i denne perioden. Dette er en effektivitetsforbedring på om lag 9 %.  Selv 
med stabilt aktivitetsnivå gir dette stor utgiftsreduksjon dersom denne praksisen fortsetter. 
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Praktisk bistand 

Figuren under viser hva som har skjedd i juli måned. Her sammenlignes estimert behov for 
ukeverk gitt et krav om direkte brukertid på 62 % med hva som faktisk har medgått av 
ukeverk. Det er gjort en skjønnsmessig justering for at praktisk bistand ved behov har lånt ut 
medarbeidere til hjemmesykepleien. 
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Figuren over viser at ressursbehovet har blitt redusert i perioden. Det har skapt en akutt 
omstillingsutfordring for enheten. I siste uke i juni var det et overforbruk på om lag 3 ukeverk 
i forhold til estimert behov. I hele juli har praktisk bistand hatt problemer med å nedjustere 
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bemanningen i forhold til redusert oppdragsmengde. Dette handler til dels om at sommer- 
turnus er lagt opp i forhold til stabilt aktivitetsnivå. Det har riktignok skjedd en reduksjon på i 
underkant av 2 ukeverk fra uke 26 til uke 30. Det gir moderat utgiftsreduksjon.  

Figuren under viser at brukertiden har gått ned fra 57,84 % til 54,23 % i denne perioden. 
Dette er en effektivitetsreduksjon på om lag 6 %.   
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Gitt en varig reduksjon i oppdragsmengden for praktisk bistand, vil bydelen så snart som 
praktisk mulig arbeide for å få ned ressursbruken i praktisk bistand i samme omfang som er 
oppnådd for hjemmesykepleie. Målet er at den tekniske produktiviteten er på linje med krav i 
budsjettet. I så tilfelle vil også denne enheten kunne klare en stor utgiftsreduksjon i andre 
halvår 2014. 

Oppsummering 

Vi ser allerede effekten av at bydelen følger opp utførere i hjemmetjenesten mer helhetlig. Det 
har vært stor reduksjon i bruk av ansatte i juli, og bydelen legger til grunn at det er mulig å 
oppnå større utgiftsreduksjoner i utførerleddet enn forutsatt på BU-møtet 1.juli.  

Forbruksprognosen for mai indikerte merforbruk på til sammen 19,5 mill. (12 mill. for 
hjemmesykepleie og 7,5 mill. for praktisk bistand). Bydelsutvalget vedtok å spare 5,2 mill. 
inklusiv effekten av at flere brukere bestiller mat på egen hånd. 

For hjemmetjenesten samlet viser status pr juli en forbedring på 8,9 mill. i forhold til 
forbruksprognosen pr mai.  Det betyr at redusert merforbruk i utførerleddet er stort nok til å 
dekke økt merforbruk hos bestiller på grunn av at bydelen har revurdert forventet 
aktivitetsutvikling for hjemmesykepleien i andre halvår 2014.   
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3. SAMLET OVERSIKT OVER VEDTATTE INNSPARINGER OG JUSTERT BUDSJETT 

Resultatenhet

Justert 

budsjett mai 

2014 Avvik Prognose

Vedtatt 

justering

Justert 

budsjett 1. 

juli 2014
100  Fellestjenester og administrasjon 89 313          12 413           82 514         4 491-    78 023          
         Bydelsutvalgets budsjettreserve -               600                600               
300  Bestillerkontor 23 826          530-       23 826         300-       23 526          
101  NAV kommune 59 067          1 327-    58 668         1 500-    57 168          
304  Bestillerkontor - Institusjon 262 711        8 241             260 211       2 600-    257 611        
303  Bestillerkontor - støttetjenester 47 927          4 839             47 227         500-       46 727          
200  Kommunale barnehager 132 389        411-       132 389       500-       131 889        
312  Samlokaliserte boliger 62 596          3 559-    65 346         1 000-    64 346          
301  Bestillerkontor praktisk bistand 60 931          1 398-    56 531         1 000-    55 531          
311  Hjemmesykepleien - utøvende 3 561            1 343-    15 561         4 200-    11 361          
207  Barnevern 57 179          8 975-    59 179         1 000-    58 179          
205  Helsestasjon 18 521          460                18 521         260-       18 261          

204  Ungdomstjenesten 10 585          633                10 585         0 10 585          
102  Økonomisk sosialhjelp - kvalifisering 77 850          5 601-    87 850         0 87 850          
103 Frivillighetssentraler 1 319            65                  1 319           0 1 319            
104  Psykiatri 14 140          766                13 340         0 13 340          
105 Legetjeneste 2 516            361                2 516           0 2 516            
201 Kommunale barnehager - lokaler 20 715          716-       22 015         0 22 015          
202 Ikke kommunale barnehager 169 797        6 373             166 097       0 166 097        
203  Barneparker 97                 126-       97                0 97                 
206 Pedagogiske tjenester 15 041          174-       15 041         0 15 041          
302  Bestillerkontor - hjemmesykepleie 81 966          1 285-    82 466         0 82 466          
305  Seniorsentre 5 427            320                5 427           0 5 427            
310  Praktisk bistand - utøvende 4 158            1 391-    11 658         0 11 658          

SUM 1 221 632      7 635              1 238 384     16 751-      1 221 633       
 

Tabellen over viser en samlet oversikt vedtatte budsjettjusteringer og justert budsjett pr 
01.07.2014. Under resultatenhet 100 ligger vedtatt budsjettreserve på 0,6 mill. Merk for øvrig 
at videreføring av HUSK økte budsjettet med 0,1 mill. 
 
I neste punkt redegjør vi for status for innsparingstiltakene. 
 
 
3. ØKONOMISK STATUS FOR RESULTATENHETER MED YTTERLIGER E 

INNSPARINGSKRAV  
 
3.1 Innsparingsområde 1 – Resultatenhet 100 Fellestjenester 

 
Samlet innsparing:           4,491 mill. 
 
a) Tiltak for å få ned sykefraværet -       0,500 mill. 

Bydelen har utarbeidet en tiltaksliste og ny rutine for å følge opp korttidsfravær på en mer 
effektiv måte enn i dag. Det blir iverksatt en særskilt oppfølging av medarbeidere med 
høyt sykefravær i samarbeid med arbeidslivssenteret ved NAV. Tiltakene er behandlet i 
MBU og er under gjennomføring. 
 
Status pr 1. august: 
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Det legges til grunn at innsparingseffekten blir som budsjettert. 
 
b) Reduksjon i budsjetterte IKT-utgifter      0,500 mill.  

Bydelen har sett på bruk av IKT i forhold til både avsatte budsjettmidler og erfaringstall 
fra tidligere år, og har forventet lavere utgifter enn budsjettert. 
 
Status pr 1. august: 
Det legges til grunn at innsparingseffekten blir som budsjettert. 
 

c) Stillingsreduksjon i administrasjon og støttetjenester    0,300 mill. 
Det ble vedtatt en reduksjon på 5 stillinger innenfor administrasjon, støttetjenester og 
andre ikke-brukerrettede funksjoner.  

 
Status pr 1. august: 
Bydelen har besluttet å inndra en stilling som regnskapskonsulent, som en følge av 
overgang til AFP fra oktober. Det holdes også igjen på vikarbruk ved sykdom og ferie. 
Som en følge av dette legges det til grunn av innsparingseffekten i 2014 blir som 
budsjettert. Plan for reduksjon av ytterligere 4 stillinger er under arbeid. Foreløpig legges 
det til grunn av innsparingseffekten for 2015 blir som forutsatt, og på 3,3 mill. 

 
d) Økte leieinntekter for gater og torg        0,500 mill.  

Gjennom styrket oppfølging er det forutsatt  å oppnå merinntekter i forhold til vedtatt 
budsjett. 
 
Status pr 1. august: 
Oppfølging av leieinntekter på gater og torg er intensivert slik at leieinntektene vil nå 
2013 nivå på 4,0 mill. Det vil være i tråd med forventet innsparing på 0,5 mill. 

 
e) Dagrehabilitering – økt utgiftsdekning gjennom eksterne tilskudd  0,551 mill. 

Bydelen har mottatt eksternt tilskudd for å gjennomføre et prosjekt for å styrke arbeidet 
med dagrehabilitering. Dermed kan egenfinansiering av midlertidig ansatte erstattes med 
prosjekttilskudd. 
 
Status pr 1. august: 
Innsparingen vil bli effektuert. 

 
f) Inndra frivillighetsmidler        0,140 mill. 

Midler ble inndratt  
 
Status pr 1. august: 
Innsparingen er effektuert. 
 

g) Generell innsparing vedtatt på BU-møtet     2,000 mill.  
Bydelsutvalget foretok en generell saldering på 2 mill. under denne resultatenheten 
 
Status pr 1. august: 
Bydelen arbeider med å iverksette tiltak innenfor administrasjon og fellestjenester, som vil 
kunne gi innsparingseffekt. Selv om det kan bli besluttet å iverksette nye tiltak i løpet av 
høsten, er det foreløpig ikke grunnlag for å forutsette at det er mulig å oppnå ytterlige 
besparelser før fra og med 2015.  
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Konklusjon innsparingsområde 1 
For resultatenheten er det vedtatt ytterligere innsparinger og justeringer for 4,5 mill.  
Status pr 1. august er at bydelen tror det er mulig å oppnå en innsparingseffekt på 2,5 mill. 
i 2014. Det legges derfor til grunn at resultatenheten får merforbruk på 2 mill. i forhold til 
vedtatte innsparinger. Bydelen setter nå i gang nye tiltak for å få ned merforbruket, jf. 
omtalen nedenfor om ytterligere tiltak/beredskapstiltak i et omfang på 4 mill. 
 

3.2 Innsparingsområde 2 – Resultatenhet 300 Bestillerkontor 
 
a) Inndra stillinger eller holde ledige stillinger vakante    0,300 mill. 

Det er vedtatt en midlertidig inndragning av to stillingshjemler på bestillerkontoret og 
med en forventet innsparingseffekt på 0,3 mill. i 2014 og 1 mill. i 2015. Konsekvensene 
av en slik reduksjon evalueres etter 6 måneder. 

Status pr 1. august: 
Ved utgangen av juli er merforbruk hittil i år på om lag 0,6 mill. I løpet av høsten frigjøres 
1,6 årsverk, som holdes ledig ut året. I tillegg vil to stillinger i andre halvår være besatt av 
personer med et lavere lønnsnivå enn stillingsinnehavere hadde i første halvår. Dette vil gi 
innsparinger, men utgiftsnivå pr dato tilsier at enheten vil få merforbruk på 1 mill. 
 
Konklusjon innsparingsområde 2 
Selv om det blir ledigholdt 1,6 årsverk i andre halvår, i kombinasjon med lavere avlønning 
i enkelte stillinger, vil resultatenheten kunne få merforbruk på 1 mill. i 2014. 

 
3.3 Innsparingsområde 3 – Resultatenhet 101 NAV kommune  
 
a) Stillingsreduksjon for merkantile tjenester og andre støttefunksjoner    0,500 mill. 

Det er vedtatt å inndra 3 stillingshjemler for merkantile tjenester og støttefunksjoner 
innenfor NAV kommune. På grunn av prosedyrer for nedbemanning legges det til grunn 
at det oppnås en innsparingseffekt på 0,5 mill. i 2014 og 1,2 mill. i 2015. 

Status pr 1. august 
Innsparingstiltaket blir gjennomført og med en besparelse på 0,5 mill. i 2014.  
 

b) Tilskudd til oppsøkende team i kommunalt rusarbeid    1,000 mill. 
Kommunal egenfinansiering av oppsøkende team på rusfeltet har fått et tilskudd på 1 mill. 
Dette arbeidet ivaretas ved samarbeid mellom NAV og Ungdomstjenesten.  
Vedtatt innsparing er realisert. 

Status pr 1. august 
Innsparingen er effektuert. 
 
Konklusjon innsparingsområde 3 
For denne resultatenheten ble det vedtatt ytterligere innsparing på 1,5 mill. Økt tilskudd på 
1 mill. er allerede bekreftet. Reduksjon av ikke-brukerrettede stillinger blir gjennomført 
med en innsparingseffekt på 0,5 mill. Vedtatte innsparingstiltak blir derfor effektuert.  
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3.4 Innsparingsområde 4 – Resultatenhet 4 – Bestillerkontor institusjon 
 
a) Økte vederlagsinntekter        2,000 mill. 

Bydelen har vurdert potensialet for vederlagsinntekter (brukerbetaling på sykehjem), og 
har også sett på konsekvensene av trygdeoppgjøret for pensjonister. Det ble vedtatt å 
oppjustere budsjetterte vederlagsinntekter med 2 mill. 
Status pr 1. august: 
Trygdeoppgjøret, samt etterberegning av vederlag for 2013 ser ut til å bidra til økte 
inntekter på 2,0 mill. Innsparingen vil derfor bli effektuert. 

 
b) Kjøp av sykehjemsplasser – reduksjon i andre halvår     0,600 mill. 

Med basis i faktisk kjøp av plasser hittil i år og forventet befolkningsutvikling, er det 
vedtatt å nedjustere måltallet med 2 plasser pr måned ned til 487 fra og med 1.juli 2014.  

 
Status pr 1. august: 
Faktisk bruk av plasser i juni og juli har ligget noe over det nedjusterte måltallet på 487.  
Bruk av plasser har vært henholdsvis 490 og 489 i juni og juli.  Justert budsjett vil være 
tilstrekkelig dersom måltallet holdes resten av året og sammensetningen av plasser 
samsvarer med budsjettpremissene. Inntil videre legges det derfor til grunn at 
innsparingen vil bli effektuert. 

Konklusjon innsparingsområde 4 
For denne resultatenheten ble det vedtatt ytterligere innsparing på 2,6 mill. Bydelen legger  
til grunn av innsparingseffekten vil bli som forutsatt. 
 

3.5 Innsparingsområde 5 – Resultatenhet 303 Bestillerkontor støttetjenester 
 
a) Ytterligere innsparing for TT-tjenesten      0,500 mill.  

Hittil i år er det lavere utgifter enn budsjettert for TT-ordningen. Dette handler både om 
aktivitet og effekten av nye transportavtaler. Det ble vedtatt  ytterligere besparelse på 0,5 
mill. på årsbasis. 

Status pr 1. august: 
TT-tjenesten har besparelser, men forbruk den siste tiden indikerer at det er usikkert om 
det er mulig å oppnå ytterligere besparelser på 0,5 mill. 
 
Konklusjon innsparingsområde 5 
Det er foreløpig ikke ut til at bydelen vil oppnå ytterligere besparelse på 0,5 mill. for TT-
tjenesten. Det legges derfor til grunn at resultatenheten vil få merforbruk på 0,5 mill. 

3.6 Innsparingsområde 6 – Resultatenhet 200 Kommunale barnehager 
 
a) Økte inntekter fra oppholdsbetaling      0,500 mill. 

Gjennomgang av oppholdsbetaling i første halvår avdekket at det er mulig å forvente 
merinntekter. Det ble vedtatt å øke salgsinntektene med 0,5 mill.  

 
     Status pr 1. August 

Oppholdsbetaling viser et positivt avvik i juli selv med økte budsjettinntekter.  
 
Konklusjon innsparingsområde 6 
Innsparingen vil bli effektuert, og prognosen er budsjettbalanse. 



 24 

3.7 Innsparingsområde 7 – Resultatenhet 312 Samlokaliserte boliger (private og  
     kommunale) 
 
a) Innsparing lønn kommunale boliger      1,000 mill. 

Kommunale boliger følges opp særskilt for å sikre en ytterligere innsparing i lønnsutgifter 
på 1 mill. i andre halvår 2014.  

Status pr 1. August 
Det er gjennomført tiltak som gjør at det vil kunne oppnås ytterligere innsparing på 1 mill. 
 
Konklusjon innsparingsområde 7 

      Det legges til grunn av innsparing blir som forutsatt. 
 
3.8 Innsparingsområde 8 – Resultatenhet 301 Bestillerkontoret praktisk bistand . 

a) Endre handlerutiner        1,000 mill. 
Der forholdene ligger til rette for det, gis hjemmetjenestens brukere heretter hjelp til å 
bestille varer selv for levering på døren, i stedet for at handling utføres av hjemmehjelp. 
Dersom dette blir gjennomført som forutsatt, vil det bli en reduksjon i bruk av årsverk 
under resultatenhet 310 Praktisk bistand utøvende 

 
Status pr 1. August 
I denne saken er det tidligere redegjort for at praktisk bistand er budsjettert med en økning 
på 60 timer pr måned, men har i stedet hatt betydelig nedgang i vedtakstimer. Denne 
nedgangen ser ut til å fortsette. Området hadde pr utgangen av mai en prognose som 
indikerte 4,4 mill. i mindreforbruk. Budsjettet ble redusert med 5,4 mill. ved forrige 
budsjettjustering. 
 
Status ved utgangen av juli viser at det er færre brukere som kan gå over til handling på 
egen hånd enn hva som ble forutsatt. Det er derfor på kort sikt ikke mulig å oppnå særlige 
besparelser ved å legge om til handling på egen hånd. Det har likevel vært en ytterligere 
aktivitetsnedgang på 0,3 mill. , som gjør at merforbruksprognosen kan settes til 0,7 mill. 
 
Konklusjon innsparingsområde 8 
Overgang til handling på egen hånd var forutsatt å gi reduksjon på 1 mill. i vedtakstimer. 
Siden forrige rapportering er det kun grunnlag for å nedjustere prognosen med 
vedtakstimer for 0,3 mill. For resultatenheten meldes derfor merforbruk på 0,7 mill. 

 
3.9 Innsparingsområde 9 – Resultatenhet 311 Hjemmesykepleie utøvende 

 
a) Økt nærværstid og redusert bruk av ekstrahjelp     4,200 mill. 

Det iverksettes tiltak for å øke nærværstiden og redusere bruk av ekstrahjelp til et 
minimum i kommunal hjemmetjeneste. Innsparingseffekt anslås til 4,2 mill. i 2014.  
Dette handler i praksis om hele utførerleddet – både hjemmesykepleie og praktisk bistand. 
I første omgang foretas budsjettreduksjon for hjemmesykepleie, men deretter justeres 
beløpet mellom de to kommunale utførerenhetene - avhengig av hvor stor innsparings-
effekt det er mulig å oppnå i hver av resultatenhetene. 

Status pr 1. august 
Tidligere i denne saken har vi vist at det har skjedd en betydelig reduksjon i bruk av 
arbeidskraft hos i begge de to kommunale utførerenhetene. Størst nedgang har det vært for 
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hjemmesykepleien. Denne tjenesten er både bedre dimensjonert og klart mer produktiv. 
Området hadde pr utgangen av mai en prognose som indikerte 12 mill. i merforbruk. 
Budsjettet ble økt med 7,8 mill. og innebar derfor et krav om innsparing på 4,2 mill. for å 
unngå merforbruk. Status pr utgangen av juli er en forventet innsparingseffekt på 6 mill. i 
forhold til status pr mai.  
 
Konklusjon innsparingsområde 9  
Hjemmesykepleien ser ut til å klare større innsparinger gjennom effektivitetsforbedringer 
enn forutsatt. Ut fra status ved utgangen av juli meldes mindreforbruk på 1,8 mill.  

3.10 Innsparingsområde 10 – Resultatenhet 207 Barnevern 
 
a) Innsparing ved samordning av barnevern/helse og sosiale tjenester  1,000 mill. 

Det ble vedtatt å iverksette et samarbeid mellom bestillerkontor og barnevernet for å 
samordne barnevernstiltak med helse- og sosialtjenester. Budsjetterte refusjonsinntekter 
ble økt med 1 mill. 
 
Status pr 1. August 
Aktuelle saker er gjennomgått, og det forventes å oppnå en inntektsøkning på 1 mill.  
 
Konklusjon innsparingsområde 10  
Vedtatt innsparing ser ut til å bli realisert. Isolert sett skulle dette i budsjettbalanse for 
barnevernet.  
 
Det har imidlertid oppstått flere forhold i løpet av sommeren, som har ført til et økt 
aktivtetsnivå i institusjonsbasert barnevern. Flere dyre plasseringer, som var forutsatt å 
blir avviklet i sommer,  vil kunne vare ut året. Årsprognosen for barnevernet settes derfor 
til 6 mill. i merforbruk, og med en risiko for ytterligere forverring dersom det blir flere 
nye og dyre plasseringer i andre halvår 
 
Her eksemplifiseres tre av sakene som alene gir en merutgift på 0,7 mill. pr måned.  Noe 
som utgjør 4,2 mill. i halvårseffekt. Dette som en illustrasjon på både usikkerhet og 
merforbruksrisiko når det gjelder dyre plasseringstiltak i barnevernet. 
 
Avslag på institusjon 
En ungdom var planlagt utflyttet fra institusjon etter skoleslutt for overføring til hybel 
med oppfølging. Vedtaket ble påklaget av ungdommen, som ikke ønsket overflytting. 
Fylkesmannen har gitt utsettende virkning på avslaget i påvente av endelig vedtak fra 
Fylkesmannen. Merutgift er i underkant av 0,3 mill. pr måned. 
  
Opphør av omsorgstiltak 
En ungdom var planlagt overført fra institusjon til foreldrehjem. Dette krever behandling i 
Fylkesnemnd. Normalt kan saken gå som forenklet sak når alle parter er enige. Gjennom-
føring kan først gjøres etter at nemnden har fattet vedtak. Den ene parten har ikke inngitt 
tilsvar innen fristen, slik at behandling av saken er utsatt inntil videre. Merutgift er 0,2 
mill. pr måned. 
  
 
Flytting av ungdom fra fosterhjem til institusjon 
En ungdom var planlagt å være i fosterhjem, men ble plassert i akuttinstitusjon og deretter 
flyttet til institusjon. Merutgift pr måned er 0,2 mill. 
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3.11 Innsparingsområde 11 – Resultatenhet 205 Helsestasjon 
 
a) Generell innsparing drift og midlertidig vakanse    0,260 mill. 

Midlertidig ledighet og billigere drift - budsjettet ble redusert med 0,26 mill. i 2014. 
 
Status pr 1. August 
Justert budsjettet ser ut til å være tilstrekkelig 
 
Konklusjon innsparingsområde 11 
Innsparingseffekten vil bli oppnådd. Det meldes budsjettbalanse. 
 

3.12 Oppsummering 

Denne gjennomgangen viser at bydelen i all hovedsak ser ut til å klare å iverksette de 
tiltakene som ble vedtatt 1. juli og med den innsparingseffekten som er forutsatt. I tabellen 
nedenfor er dette oppsummert 

Resultatenheter - nye innsparingtiltak

Vedtatt 

innsparing

Forventet 

innsparing Avvik Nye forhold Årsprognose
100  Fellestjenester og administrasjon 4 491-  2 491      2 000-    0 -2 000
         Bydelsutvalgets budsjettreserve 600
300  Bestillerkontor 300-     700-         -1 000 0 -1 000
101  NAV kommune 1 500-  1 500      0 0 0
304  Bestillerkontor - Institusjon 2 600-  2 600      0 0 0
303  Bestillerkontor - støttetjenester 500-     0 500-    0 -500
200  Kommunale barnehager 500-     500         0 0 0
312  Samlokaliserte boliger 1 000-  1 000      0 0 0
301  Bestillerkontor praktisk bistand 1 000-  300         700-    0 -700
311  Hjemmesykepleien - utøvende 4 200-  6 000      1 800       0 1 800
207  Barnevern 1 000-  1 000      0 -6 000 -6 000
205  Helsestasjon 260-     260         0 0 0

17 351-   14 951             2 400-     6 000-   7 800-    
 
Tabellen over viser at det ble vedtatt innsparinger for 17,4 mill. Når det i tillegg tas hensyn til 
at bydelsutvalget i praksis avsatte en reserve på 0,6 mill. under resultatenhet 100, utgjør dette 
en saldering på 16,8 mill. 
 
Status ved pr juli er at bydelen forventer å oppnå en innsparingsgevinst på til sammen 15,0 
mill. For Hjemmesykepleie utfører legges det til grunn at bydelen sparer mer enn forutsatt. 
Under Fellestjenester og administrasjon, Bestiller støttetjenester og Bestiller praktisk bistand 
ser det pr dato ut til at bydelen vil spare i mindre enn forutsatt. Isolert sett bidrar dette avviket 
til merforbruk på 2,4 mill. Når vi tar med budsjettreserven, reduseres merforbruk til 1,8 mill. 
 
Som det er redegjort for over har det dessverre oppstått aktivitetsøkning og ytterligere 
merforbruk innenfor barnevernet på til sammen 6 mill. Det øker merforbruksprognosen for 
disse resultatenhetene til 7,8 mill. 
 
I neste punkt går vi gjennom resultatenhetene som ikke fikk pålegg om ytterligere 
innsparinger. På enkelte områder har det vært en utvikling som bidrar til å redusere 
merforbruket. 
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4. ØKONOMISK STATUS FOR RESULTATENHETENE UTEN YTTERLIG ERE 
INNSPARINGSKRAV  

Bydelen har 12 resultatenheter hvor det ikke ble vedtatt ytterligere innsparingskrav. Følgende 
resultatenhet ser ut til å få forbruksavvik i forhold til justert budsjett: 
 
4.1 Resultatenhet 102 - Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering 
 
Status pr 1. august 
Ved utgangen av mai hadde resultatenheten en årsprognose på 10 mill. i merforbruk. Dette 
fordelte seg på som 14 mill. i merforbruk for økonomisk sosialhjelp og 4 mill. i mindre-
forbruk for kvalifiseringsordningen. På forrige BU-møte ble budsjettet økt med 10 mill.  
 
Tidligere i denne saken er det redegjort for aktivitetsutviklingen innenfor økonomisk 
sosialhjelp, og for status pr utgangen av juli. Fra og med august legges det til grunn at bydelen 
i snitt vil ha 580 klienter med en utbetaling på kr 10 300 pr måned. Når vi også tar hensyn til 
forventet refusjon, er netto driftsutgifter estimert til 68,4 mill. i 2014. Dette vil gi 1,3 mill. i 
mindreforbruk i forhold til justert budsjett. 
 
Alle som søker om kvalifiseringsprogrammet får sin søknad behandlet, og de fleste tas inn i 
programmet. Ordningen markedsføres gjennom oppslag, brosjyrer og søknadsskjemaer i 
publikumsmottak, samt informasjon om ordningen til enkeltbrukere. Antall søkere gjør 
imidlertid at NAV tar inn færre i programmet enn måltallet. I forhold til justert budsjett 
forventer bydelen mindreforbruk på  0,7 mill. 

Konklusjon  
Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering har hatt en reduksjon i aktiviteten de siste månedene. 
Det forutsettes at aktiviteten ut året vil gi mindreforbruk på 2 mill. i forhold til justert budsjett. 
 
4.2 Resultatenhet 302 - Bestillerkontor hjemmesykepleie 
 
Status pr 1. august 
I denne saken er det tidligere redegjort for at hjemmesykepleie er budsjettert med en 
reduksjon på 1 060 timer pr måned. Det har ikke vært så stor aktivitetsreduksjon. Området 
hadde pr utgangen av mai en prognose som indikerte 0,5 mill. i mindreforbruk. Budsjettet ble 
økt med samme beløp. 

Status ved utgangen av juli viser at antall brukere og vedtakstimer ser ut til å stabilisere seg. 
Det er ikke realistisk å forutsette en særlig stor nedgang i 2. halvår. Aktiviteten forutsettes å 
gå ned med i gjennomsnitt 520 timer pr måned. Det vil gi merforbruk i forhold til justert 
budsjett på 2,5 mill. 
 
Konklusjon 
Aktivitetsnivået den senere tid gjør at det for resultatenheten meldes merforbruk på 2,5 mill. 
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4.3 Resultatenhet 306 – Praktisk bistand utøvende 

Status pr 1. august 
Tidligere i denne saken har vi vist at det har skjedd reduksjon i bruk av arbeidskraft hos 
praktisk bistand, men at den tekniske produktiviteten fortsatt er lavere enn hva den bør være. 
Enheten ser ut til å være overdimensjonert, og må trappe ytterligere ned på ressursinnsatsen 
Området hadde pr utgangen av mai en prognose som indikerte 7,5 mill. i merforbruk. 
Budsjettet ble økt med 7,5 mill., slik at all ytterligere innsparing gir økt mindreforbruk. 
Status pr utgangen av juli er en forventet effektivisering på 2,9 mill. i forhold til status pr mai. 

 
Konklusjon 
Praktisk bistand ser ut til å klare større innsparinger som en følge av effektivitetsforbedringer 
enn forutsatt. Ut fra status ved utgangen av juli meldes mindreforbruk på 2,9 mill.  

4.4 Oppsummering 
 
Tabellen under viser at det pr dato ser ut til at disse resultatenhetene kan oppnå mindreforbruk 
på 2,4 mill. Det betyr at bydelen totalt ligger an til et merforbruk på 5,4 mill. før det 
iverksettes ytterligere tiltak  
 

Resultatenheter - nye innsparingtiltak

Vedtatt 

innsparing

Forventet 

innsparing 

(årsprognose)
204  Ungdomstjenesten 0 0
102  Økonomisk sosialhjelp - kvalifisering 0 2 000
103 Frivillighetssentraler 0 0
104  Psykiatri 0 0
105 Legetjeneste 0 0
201 Kommunale barnehager - lokaler 0 0
202 Ikke kommunale barnehager 0 0
203  Barneparker 0 0
206 Pedagogiske tjenester 0 0
302  Bestillerkontor - hjemmesykepleie 0 -2 500 
305  Seniorsentre 0 0
310  Praktisk bistand - utøvende 0 2 900
SUM 0 2 400  
 



 29 

 
5.  SAMLET VURDERING - NYE TILTAK FOR Å OPPNÅ BUDSJ ETTBALANSE 
 

Resultatenhet 

Justert 
budsjett 1. 
juli 2014 Sentrale justeringer 

Justert 
budsjett 1. 

august 2014 

Regnskaps 
avvik, jf 

spesifisert 
vedlegg 

Prognose 
2014 

100 Fellestjenester 78 623 3 169  81 792  11 019  -1 400  

101 NAV kommune 57 168 -2  

Regnsk 2013 + 
trening eldresenter 

  57 166  -3 032  0  

102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 87 850 0    87 850  429  2 000  

103 Frivilligsentraler 1 319 0    1 319  60  0  

104 Psykiatri 13 340 0    13 340  515  0  

105 Legetjeneste 2 516 0    2 516  669  0  

200 Kommunale barnehager 131 889 227  vikarmidler bhg 132 116  353  0  

201 Kommunale barnehager, lokaler 22 015 0    22 015  -30  0  

202 Ikke kommunale barnehager 166 097 0    166 097  -211  0  

203 Barneparker 97 0    97  -173  0  

204 Ungdomstjenesten 10 585 0    10 585  676  0  

205 Helsestasjon 18 261 0    18 261  280  0  

206 Pedagogiske tjenester 15 041 0    15 041  239  0  

207 Barnevern 58 179 0    58 179  -9 355  -6 000  

300 Bestillerkontor 23 526 0    23 526  -552  -1 000  

301 Bestillerkontor - praktisk bistand 55 531 0    55 531  -5 916  -700  

302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 82 466 0    82 466  -1 455  -2 500  

303 Bestillerkontor - støttetjenester 46 727 0    46 727  2 521  -500  

304 Bestillerkontor - institusjon 257 611 0    257 611  -3 783  0  

305 Seniorsentre 5 427 0    5 427  -333  0  

310 Praktisk bistand- utøvende 11 658 0    11 658  1 867  2 900  

311 Hjemmesykepleien- utøvende 11 361 0    11 361  726  1 800  

312 Samlokaliserte boliger 64 346 0    64 346  -5 303  0  

SUM 1 221 633 3 394    1 225 027  -10 789  -5 400  
 
 
 
Økonomisk status pr juli indikerer at bydelen vil kunne få merforbruk på 5,4 mill. i 2014. Det 
er derfor behov for å vurdere ytterligere forhold som kan bidra til å redusere merforbruk. 
Følgende problemstillinger er aktuelle: 

• Under administrasjon og fellestjenester har bydelen foreløpig kun sett muligheter for å 
inndra ett årsverk. Bydelen kan imidlertid oppnå mer innsparing ved at vakante stillinger i 
administrasjonen holdes ledig inntil videre. Bydelen vil se mer konkret på mulighet for 
slike innsparinger, og tror dette kan gi opp mot 0,5 mill. i økte besparelser i år. 

• I NAV- sosialtjenesten kan det være mulig å frigjøre ytterligere stillinger. Både faglig og 
merkantile, men dette må vurderes i forhold til at bydelen må ha tilstrekkelig kapasitet til 
å arbeide målrettet for å redusere antall sosialklienter med økonomisk stønad. Bydelen tror 
dette i beste fall kan gi 0,5 mill. i økte besparelser i år. 
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• Hjemmetjenesten utfører, og særlig praktisk bistand har et potensial til å klare ytterligere 
reduksjon i bruk av årsverk (fortsatt overdimensjonert på praktisk bistand). En viktig årsak 
til at gevinsten har kommet raskt, er at bydelen har hatt omfattende bruk av ekstrahjelp og 
vikarer. Dette er det lettere å redusere bruk av enn faste stillinger. Å komme videre ned 
krever mer enn å fastholde stram og koordinert styring av denne tjenesten. Det handler 
blant annet om oppsigelse og reorganisering av turnus, samt forsterket oppfølging av 
soner i hjemmetjenesten med stort avvik. Foreløpig legges det til grunn at intensivert 
oppfølging vil kunne bidra til opp mot 1 mill. i økte besparelser. 

• Økonomisk sosialhjelp har vært i en gunstig utvikling de siste månedene, men frem til 
nyttår er det normalt at antall klienter øker. I juli var det 539 klienter, og bydelen har en 
prognose som forutsetter 580 klienter pr måned resten av året. Dersom det er mulig å 
redusere antallet til 560 pr måned, vil utgifter til sosialhjelp kunne bli redusert med 1 mill. 

• Bystyret vedtok i juni justert budsjett 2014. Der ble det avsatt 20 mill. til økonomisk 
sosialhjelp og 5 mill. til å dekke merutgifter som en følge av Avlasterdommen. Dersom 
disse avsetningene blir fordelt til bydelene i løpet av høsten, vil bydel Frogner bli tildelt 
om lag 1,5 mill. 

Til sammen er dette mulige forbedringer på 4,5 mill. i forhold til økonomisk status ved 
utgangen av juli 2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr juli 2014 - status for innsparingstiltak vedtatt 
01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.07.2014. 
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Vedlegg. Regnskapsavvik, spesifisert  (2:5) 
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Vedlegg. Regnskapsavvik, spesifisert  (4:5) 
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Vedlegg. Regnskapsavvik, spesifisert  (5:5) 
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 Bydelsutvalg Frogner 

  
 
 
 
Status for arbeidet med å gå i balanse – risikovurdering 

Det vises til Høyres spørsmål til administrasjonen i HUSK i møte 19.8.. Bydelens svar er som følger; 

Bydelen har utarbeidet risikomatrise som har fulgt den økonomiske rapportering hver måned i flere år.  
Matrisen er utarbeidet sammen med BU leder slik at oppsettet skulle være i tråd med BU s 
forventninger med hensyn til lesbarhet. 

I økonomirapport pr juli redegjøres det for status for innsparingstiltakene som ble vedtatt 1. juli med 
sikte på å gå i budsjettmessig balanse. Pr dato ser det ut som om de fleste reduksjonene blir 
gjennomført som planlagt. Det er variasjon i gjennomføringsrisiko. Noen tiltak har ingen risiko. Andre 
har høy risiko. Dette omfatter både tiltak som foreløpig går etter planen og tiltak hvor det foreligger 
avvik. Her følger en kort oppsummering og en tydeliggjøring av disse elementene. 

I tillegg redegjøres det hvorfor det har oppstått økt merforbruk på noen områder. Det gjelder primært 
barnevernet og bestiller hjemmesykepleie.  

I økonomirapporten er det flere steder redegjort for hvorfor bydelen har hatt endret sin 
forbruksprognose for flere sentrale tjenester. Dette handler både om at aktiviteten har utviklet seg 
annerledes enn forutsatt, og at det har tatt tid før vedtatte innsparingstiltak har begynt å virke. Enkelte 
steder i dette notatet er dette også omtalt. 

100 Fellestjenester og administrasjon 
Her er det vedtatt 7 innsparingstiltak for til sammen 4,5 mill.  

To av tiltakene er allerede oppfylt. Det gjelder eksternt tilskudd til dagrehabilitering og inndragelse av 
frivillighetsmidler.  

Fire av tiltakene har lav/moderat gjennomføringsrisiko. 

• Tiltak for å få ned sykefraværet er allerede behandlet i MBU og er under gjennomføring. Bydelen 
vil derfor oppnå innsparinger i forhold til tidligere, og forventer en innsparing på 0,5 mill. 
Sykefravær handler alltid om elementer av uforutsigbarhet, og til tross for mer systematisk 
oppfølging er det en moderat risiko for at innsparingseffekten blir lavere og ned mot 0,25 mill. 

• Reduksjon i IKT-utgifter vil med høy sannsynlighet bli oppnådd, med mindre det påløper utgifter 
som bydelen ikke har kjennskap til pr dato. Det kan skje dersom Utviklings- og kompetanseetaten 
og Helseetaten justerer tidligere kommunisert grunnlag for avregning,  

• Stillingsreduksjon i administrasjon og støttetjenester er allerede under iverksettelse for en konkret 
stilling og planlegges besluttet for ytterligere 4 stillinger. Her er det moderat risiko for at 
innsparingseffekt kun blir på 0,2 mill. for 2014, og høy risiko for at antatt helårseffekt i 2015 ikke 
blir som forutsatt. 

Tillegg til BU-sak 222/14 

Møte 26.8.14 



• Økte leieinntekter for gater og torg på 0,5 mill. vil bli realisert gjennom intensivert oppfølging. 
Det er lav/moderat risiko for  at inntektsøkningen kun blir 0,3-0,4 mill. 

Ett tiltak har høy gjennomføringsrisiko, og dette er det redegjort for i saken. Generell innsparing på 2 
mill. som ble foreslått og vedtatt på BU-møtet er det knyttet høy gjennomføringsrisiko til. Bydelen 
arbeider med tiltak, men har foreløpig ikke kommet langt nok til verken å konkretisere tiltak eller 
forutsette innsparinger før fra og med 2015. Derfor meldes merforbruk på 2 mill. Dersom bydelen 
klarer å identifisere og gjennomføre tiltak med innsparingseffekt i år, vil dette bedre prognosen. 

300 Bestillerkontor 
Her er det vedtatt innsparing på 0,3 mill. ved å holde stillinger vakante. Bydelen har besluttet å frigjøre 
1,6 årsverk, og å redusere lønnsnivå for ytterligere 2 årsverk. Dette vil skje fra august og vil  i seg selv 
kunne gi innsparingseffekt på minimum 0,2 mill. i 2014. Men i saken er det redegjort for at det er 
påløpt merforbruk hittil i år som gjør at området ikke oppnår netto innsparingseffekt i 2014. 

101 NAV kommune 
Her er det vedtatt å spare 1,5 mill. Innsparing på 1 mill. på grunn av økt tilskudd er effektuert, og har 
ingen gjennomføringsrisiko. Inndragelse av 3 stillingshjemler er under gjennomføring, og vil bidra til 
innsparinger på 1,2 mill. på helårsbasis. Det er forutsatt en innsparing på 0,5 mill. i år. Så langt ser 
dette ut til å kunne bli realisert, men det er en moderat risiko for forsinkelse/overtallighetskostnader 
som i verste fall reduserer årets innsparingseffekt til anslagsvis 0,3 mill. 

304 Bestillerkontor institusjon 
Her er det vedtatt å spare 2,6 mill. Økte vederlagsinntekter på 2 mill. er det knyttet lav 
gjennomføringsrisiko til. Det er vedtatt å spare 0,6 mill. ved å bruke 6 færre institusjonsplasser i 2. 
halvår enn i 1. halvår. Her er det moderat/høy risiko for at aktiviteten blir høyere enn dette. Det som er 
risikodempende er at bydelen pr dato har et aktivitetsnivå på kun to plasser over nedjustert måltall 
(489 og 487), og etter gjeldende befolkningsprognose skal ha en klart synkende befolkning over 80 år 
i løpet av dette året. Dersom et forbruk på 489 plasser videreføres ut året vil det oppstå merforbruk på 
anslagsvis 0,5 mill. Dersom aktiviteten i 2. halvår blir som i 1. halvår, vil dette gi merforbruk på 
anslagsvis 1,5 mill. Det er moderat/høy risiko for det første utfallet og lav risiko for det andre utfallet. 

303 Bestillerkontor støttetjenester 
Her er det vedtatt å spare 0,5 mill. for TT-tjenester. Bydelen har i saken redegjort for at det er høy 
sannsynlighet for at dette ikke skjer, og har derfor ikke forutsatt noen ekstra innsparing. Det er en viss 
mulighet for at deler at dette innsparingsbeløpet kan bli realisert. 

200 Kommunale barnehager 
Her er det vedtatt å spare 0,5 mill. ved høyere oppholdsbetaling. Inntekter  i vårsemesteret viser at det 
er høy sannsynlighet for at merinntektene vil bli på minimum 0,5 mill. Det er en viss usikkerhet 
knyttet til inntekter for 2. halvår, men bydelen mener det er meget lav risiko for merforbruk. 

312 Samlokaliserte boliger 
Det har vært mindreforbruk for drift av kommunale boliger hittil i år, og derfor har det tidligere vært 
meldt mindreforbruk på 1 mill. for disse tjenestestedene. Det er vedtatt ytterligere innsparing i 
lønnsutgifter på 1 mill. Bydelen har iverksatt tiltak for å oppnå dette, blant annet ved å avstemme 
bemanningsoppsett. Det er moderat risiko for at bydelen kun oppnår anslagsvis 0,5 mill. i besparelser. 
Dette handler både om risiko knyttet til brukerbehov og risiko knyttet til om boligene blir driftet med 
den ressursutnyttelsen som er forutsatt. 



301 Bestillerkontor praktisk bistand 
Her er det vedtatt å spare 1 mill. ved å la brukere handle selv, der det ligger til rette for dette. Bydelen 
har utarbeidet rutiner og har satt i gang med denne omleggingen. Som det er redegjort for i saken er 
det færre brukere som ønsker å handle på egen hånd enn forventet, og det tar lengre tid å legge om 
ordningen for de som er i stand til å handle selv. Bydelen har derfor lagt til grunn at det er meget høy 
risiko for at besparelsene blir marginale på kort sikt.  

Det som gjør at merforbruksprognosen er på 0,7 mill. og ikke 1 mill., skyldes at det har vært en 
ytterligere nedgang i brukere og vedtakstimer for praktisk bistand. I juli ble det utført 5 826 timer. 
Bydelens forbruksprognose er basert på at det blir utført 6 067 timer pr måned ut året. Det er en 
moderat risiko for at aktiviteten blir noe høyere enn dette, men lite tyder på at aktiviteten vil kunne bli 
høyere enn i 2. kvartal, som hadde et nivå på 6 247 timer. Dersom aktiviteten resten av året blir som i 
2. kvartal, vil merforbruket øke med 0,5 mill. til 1,2 mill. 

311 Hjemmesykepleie utøvende 
Her er det vedtatt å spare 4,2 mill. ved å tilpasse bruk av arbeidskraft til vedtatt aktivitetsnivå og til 
krav om nærværstid. Det har skjedd en stor reduksjon i vedtakstid, noe som krever stor reduksjon i 
bruk av ansatte. I saken er det redegjort for at bydelen har tatt grep for å øke nærværstiden for ansatte, 
som er i aktiv tjeneste (ikke er syke, har ferie eller permisjon). I juli har det skjedd en betydelig 
forbedring i den tekniske produktiviteten, og det er forutsatt en ytterligere effektivisering av 
utførerenheten utover høsten. Det er pr utgangen av juli lagt til grunn at innsparingseffekten vil bli på 
6 mill.  

Merforbruk av arbeidskraft handler både om overdimensjonering (har ikke redusert bemanning i takt 
med reduksjon i vedtaksmengde), for høyt sykefravær og lavere teknisk produktivitet enn forutsatt. På 
litt lengre sikt vil bydelen kunne oppnå store besparelser ved å tilpasse bemanningen i forhold til 
reduksjon i aktivitetsnivået.  

På kort sikt er det høy risiko for at bydelen ikke oppnår så store besparelser som forutsatt pr juli. For 
det første er det mulig at forbedret teknisk produktivitet i juli ikke gir et representativt bilde av hva 
som vil skje med bemanning og nærværstid utover høsten. Juli er en feriemåned, og det kan være 
lettere å stramme inn på bemanningen når det er høy andel av vikarer og ekstrahjelp. Når fast ansatte 
er tilbake fra ferie er det vanskelig å oppnå høy nok nærværstid, dersom det er flere ansatte i 
grunnbemanningen enn hva som følger av vedtaksmengden. I tillegg er det avgjørende at 
korttidsfraværet er så lavt som mulig. Økende korttidsfravær spiser opp effekten av økt nærværstid for 
ansatte som er på jobb. Det er fordi bydelen ikke får refusjon for korttidsfravær. 

Ved neste rapportering har bydelen bedre grunnlag både for å sette en prognose og for å vurdere 
merforbruksrisiko, men bydelen mener at de gode erfaringene fra juli indikerer at det er lav 
sannsynlighet for at bydelen ikke klarer å oppnå besparelser. Bydelen er i gang med omlegging av 
turnus for grunnbemanningen for å oppnå vedtatte besparelser. I så tilfelle er det høy risiko for at 
besparelsene blir lavere enn 6 mill. Det er fordi det tar lengre tid å oppnå innsparingseffekt av redusert 
grunnbemanning enn ved reduksjon av korttidsvikarer. Både på grunn av prosedyrekrav før det kan tas 
beslutning om dette, og fordi det kan oppstå midlertidig overtallighet. 

207 Barnevern 
Her er det vedtatt å spare 1 mill. ved å samordne barnevernsvedtak med helse- og sosiale tjenester, slik 
at det kan søkes refusjon fra statlig ordning for brukere med ressurskrevende tjenester. Aktuelle saker 
er gjennomgått, og bydelen mener det er lav risiko for at inntektsøkningen blir under 1 mill. 



Den siste tiden har det imidlertid oppstått merforbruk på grunn av flere nye og dyre plasseringer, samt 
forsinkelse i omgjøring av dyre plasseringer til rimeligere tiltak. Dette er det redegjort for i saken, og 
forbruksprognosen er økt fra 2 mill. til 6 mill. i merforbruk.  

Selv om forbruksprognosen er oppjustert, er det en risiko for ytterligere merforbruk. Det er fordi 
barnevern er en lite forutsigbar tjeneste som kan gi stor utgiftsøkning i hver enkelt sak. I barnevernet 
kan få saker få stor økonomisk betydning. Gjennomsnittlig utgift pr døgn i institusjon er over 5 000 kr. 
Det betyr at en institusjonsplassering i barnevernet må påregnes å koste mer pr måned enn samlet 
utbetalingsnivå til 15 sosialklienter. Foreløpig legges det til grunn at det er høy risiko for 1-2 mill. i 
økt merforbruk og lav/moderat risiko for at merforbruk mer ytterligere 4 mill.. Det er lav 
sannsynlighet for at barnevernsutgiftene blir lavere enn forutsatt i økonomirapportering pr juli. 

204 Helsestasjon 
Her er det vedtatt å spare 0,26 mill. på grunn av midlertidig ledighet og rimeligere drift. Dette vil bli 
oppnådd, og det bør være mulig å oppnå større besparelser enn dette. 

102 Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering 
I saken er aktivitetsutviklingen beskrevet, og det er redegjort for hvorfor årsprognosen er bedret med 2 
mill. Premissene for prognosen er tydelige. Det er forutsatt 580 klienter pr måned med stønad  på kr 
10 300 pr måned.   

Det er moderat risiko for høyere forbruk enn dette. Dette handler primært om antall klienter med 
økonomisk stønad. Første halvår var det i snitt 605 klienter pr måned. 605 klienter ut året til en 
kostnad på kr 10 300 pr måned i stedet for 580 klienter, vil gi om lag 1,3 mill. i økt sosialhjelp. 

302 Bestillerkontor hjemmesykepleie 
Her er det ikke vedtatt ytterligere besparelser, men bydelen har revurdert og justert forutsetningene om 
aktivitetsutvikling i andre halvår. Det har bidratt til å øke forbruksprognosen med 2,5 mill. På grunn 
av aktivitetsutviklingen etter mai og en nærmere analyse av brukere og vedtak, viser det seg at 
forbruksprognosen pr mai var for optimistisk. Dette er omtalt i økonomirapporten. 

Hittil i år har det i snitt vært et aktivitetsnivå på 9 092 timer pr måned. I forbruksprognosen legger 
bydelen til grunn at det vil bli utført 8 967 timer pr måned resten av året. Det er en klar risiko for at 
aktiviteten vil bli videreført på samme nivå som hittil i år og en viss risiko for at aktiviteten vil øke 
utover høsten. En videreføring av aktivitetsnivået pr juli, vil gi 0,5 mill. i økt merforbruk. 

310 Praktisk bistand – utøvende 
Her er det ikke vedtatt innsparinger, men det forutsettes at vedtak om 5,2 mill. i innsparing (4,2 mill. 
for Hjemmesykepleie utfører og 1 mill. for Bestiller praktisk bistand) til dels må realiseres innenfor 
denne resultatenheten. I saken er det redegjort for at det har vært en marginal nedgang i ansatte i aktiv 
tjeneste i juli, men at den tekniske produktiviteten har vært lavere enn forutsatt.  

Det er likevel lagt til grunn at bydelen vil oppnå 2,9 mill. i innsparing. Dette skyldes at bydelen 
forventer at det skal være mulig å få til omfattende reduksjoner i bruk av arbeidskraft utover høsten, 
men det er høy risiko for at det ikke blir oppnådd så store innsparinger. Årsakene til dette er de samme 
som for hjemmesykepleie – overbemanning, sykefravær og lav teknisk produktivitet. På grunn av at 
aktiviteten er lavere enn vedtatt, har det vært mindre oppmerksomhet knyttet til for høy grunn-
bemanning, enn for hjemmesykepleien, hvor det er vedtatt å gå ned med over 1000 timer pr måned. 



Det er høy risiko for at besparelsene vil bli klart lavere enn 2,9 mill. og moderat risiko for at det kun 
blir marginalt mindreforbruk for denne resultatenheten. Som det er redegjort for under enhet for 
hjemmesykepleie, vil bydelen vite mer om dette ved utgangen av august. 

Oppsummering 
Det er særlig fire områder som skiller seg ut med risiko for ytterligere merforbruk. Det er kjøp av 
institusjonsplasser, barnevernet, utfører i hjemmetjenesten og bestiller i hjemmetjenesten. 

Høyest og mest omfattende merforbruksrisiko er knyttet til barnevernet og utfører i hjemmetjenesten. 
Samlet sett er det for disse områdene en risiko for at merforbruk kan øke. For barnevernet er 
merforbruksrisiko mindre styrbart enn for utfører i hjemmetjenesten.  

Det er imidlertid viktig å presisere at merforbruksrisiko ikke er det samme som forventet forbruks-
prognose. 

Bydelen tar nå aktivt grep for å oppnå så store innsparinger som mulig for hjemmetjenesten. Det vil gi 
resultater, men det er usikkert hvor raskt det vil gi større innsparinger.  

Inntil videre legger bydelen til grunn at en samlet merforbruksprognose på 5,4 mill. er en realistisk 
prognose.  
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Forslag fra arbeidsgruppen som ble nedsatt i mai 2014 (Bjarne Ødegaard (H), Anne-Lise Bergenheim 
(V) og Beate Brovig Auke (H)) 
 
Sak 223/14 Årshjul strategi – budsjettoppfølging 2014 
 
Innledning til vedtak: henstiller til vedlagte dokumente: 

1. Frogner bydelsutvalg – Retningslinjer for bydelsutvalgets tilsyn med bydelens virksomhet 
2. Frogner bydelsutvalg – Plan for tilsyn og oppfølging med bydelens virksomhet for 2014 

 
Vedtak: 
 
Sakens innledning tas til orientering. 
 
I forslag til ny rapportering ”Årshjul budsjettoppfølging 2014” vedtas følgende nye rapporter å 
supplere den øvrige tertialsvise rapporteringen: 
 

• Oppdaterte befolkningstall for kriteriebefolkningen pr DATO (Det er ønskelig å finne et annet 
ord enn ”kriteriebefolkningen”) 

• Helsestasjonens fødselsregistreringer 
• Revisjon og tilsynsmyndigheter – kun resultatet fra revisjoner/tilsyn siste tertial med en kort 

beskrivelse av konklusjoner og hvor rapporten ligger  
• Månedlig regnskapsresultat og prognose (legges til den øvrige økonomirapporten) 
• Anskaffelser og kontraktsoppfølging (kun mål og etterlevelse for kontraktsoppfølging, samt 

avvik som fremkommer ved leverandørers tjenesteytelser) 
• HMS – avvik, alvorlig trussel og vold, varslingsordningen 
• Barnehager – de fem siste linjene, og vise måltall i tillegg til resultat, eventuelt gjennomsnitt i 

Oslo 
• Barnehageutbygging og tilbud versus etterspørsel fremover i tid sett opp mot barneprognoser 
• Ungdom: kun akkumulert besøkende per ungdomsklubb 
• Hjemmetjenester: tas ikke med, men kolonnen til høyre som viser totalsum legges til på 

eksisterende rapportering på samme område 
 
Alle tabeller skal kommenteres med relevant analyse som viser konsekvenser av utviklingen, hvis 
relevant, slik som for eksempel under tabellen ”Oppdaterte befolkningstall for kriteriebefolkningen”.  
 
I tillegg skal vedlagte rapportmal (Frogner bydelsutvalg – Rapportmal ) fylles ut hvert tertial og legges 
ved øvrig tertialrapportering. 
 
Prinsippet for all rapportering er å prioritere og å synliggjøre viktig styringsinformasjon. 
 
 
BU inviterer Ungdomsrådet til å komme med innspill på hvordan bydelen kan følge opp kvalitet i 
tjenester som ungdom benytter seg av. Kunne Ungdomsrådet selv utformet en spørreundersøkelse i 
bydelen? 
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Frogner Bydelsutvalg –  
Rapportmal  
 
 
 
 

Område Status Utvikl  Beskrivelse 
Generelt:  
Risikostyring 
 
Mål: Effektiv 
risikostyring 

  Oversikt over de 3-5 viktigste risikoene, inkl konsekvensvurdering og 
tiltak med frist. 

Generelt: 
Avvikshåndtering 
 
Mål: redusere 
antall 
hendelser/avvik i 
tjeneste-
produksjonen 

  Antall rapporterte avvik  
 
Antall og beskrivelse av hendelser som har inntruffet som er relatert til 
finansielt tap, merarbeid, brudd på regelverk, personskader og andre 
forhold som kan påvirke omdømmet til bydelen og kommunen. 
 
Rapport fra eventuelle eksterne granskninger igangsatt etter hendelser. 
 
Rapportering av tiltak knyttet til tidligere hendelser. 
 

Klager 
 
Mål: klager 
håndteres godt 

  Antall registrerte klager fra brukere og pårørende med kategorisering av 
hva det gjelder. Gjelder alle tjenesteområder, inkl klager til 
bestillingskontoret. 
Tiltak og status? 
Oversikt over tid 
Antall klager der bruker får medhold hos Fylkesmannen 

Personal 
 
Mål: x % 

  Sykefravær alle tjenesteområder mot mål og eventuelle tiltak 

Barn og unge: 
Lekeplasser 
 
Mål: flere gode 
lekeplasser for 
barn i bydelen 

  Status på vedtak rundt bygging av nye lekeplasser. 
 

• Tinkern – fremdrift 
• Vedtak ny lekeplass – fremdrift 
• Finansiering fra kommunal og private aktører 
• Godkjenning fra Planmyndigheter 

 
Barn og unge: 
Ungdom 
 
Mål: redusere 
risiko for at unge 
faller utenfor 
 

  Status på: 
• Gjennomsnittlig ventetid i tertialet BUP (Barn og 

ungdomspsykiatri) 

Tegn Betydning Tegn Utvikling

� Ihht plan � Positiv

� Risiko ift plan � Nøytral

� Etter plan � Negativ
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Barn og unge: 
Barnevern 
 
Mål: sikre 
tilstrekkelig 
oppfølging av 
barnevernssaker 

  Status på 
• Antall barnevernssaker 

o Andel meldte saker og henlagte saker 
o Ventetid/saksbehandlingstid opp mot mål 
o Antall tiltak igangsatt og omfang 

• Tilgang på fosterforeldre 
• Antall på institusjonsplass og gjennomsnittlig varighet 

Eldre: 
Omsorg 
 
Mål: god kvalitet i 
eldreomsorgen 

  • Antall sykehjemsplasser i bruk 
• Andel avslag på søknader om sykehjemsplasser 
• Verdighetsgaranti: egenevaluering 
• Tall for nærværstid per ansatt/hjemmehjelpepleier mot mål 

Eldre: Prosjekt 
Velferds-teknologi 
 
Mål: Effektivitet 
og kvalitet 

  SMART-teknologi prosjektoppfølging fremdrift og måloppnåelse 

Eldre: 
Rehabilitering 
 
Mål: øke 
livskvaliteten til 
eldre  

  Oscarsenteret 
• Antall brukere fordelt på de viktigste tilbudene 
• Besøk per uke 

Seniorsentre 
• Antall medlemmer tilknyttet seniorsentrene 
• Besøk per uke 

Eldre: demens 
Mål: gode 
demenstjenester 

  Omsorg + prosjekt (Fagerborghjemmet) 

NAV 
Mål: 
Arbeidstrening og 
inkludering 

  Status samarbeid Bydelsrusken 
Status på tiltak igangsatt våren 2014 
Utviklingen i sosialhjelp i to grupper, under og over 30 år, sammenliknet 
med Oslos gjennomsnitt 
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Frogner Bydelsutvalg – Retningslinjer 
for bydelsutvalgets tilsyn med 
bydelens virksomhet 

Bakgrunn 
Noe av bakgrunnen for etablering av disse retningslinjene er behov for klargjøring av 
tilsynsansvaret for bydelsutvalgets medlemmer og sikre en systematisk tilnærming til 
tilsynsarbeidet. Det fremkom også en generell tilbakemelding om forbedring av 
bydelsutvalgenes tilsyn ifm kommunerevisjonens rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn – 
forståelse, organisering og rapportering, 
http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen%20%28K
RV%29/Internett%20%28KRV%29/Dokumenter/dokument/forvxrevxrapp/Rapport_12_2013_
endelig.pdf 
 

Formål 
Disse retningslinjene skal bidra til at bydelsutvalget: 

• Har forståelse og kunnskap om sitt tilsynsansvar 
• Organiserer og delegerer sitt tilsyn på en hensiktsmessig og effektiv måte 
• Skriftlig klargjør forventninger til informasjon og rapportering samt fokusområder 
• Har en konsekvent og systematisk tilnærming til tilsynet over tid 

 

Omfang 
Tilsyn omfatter i denne sammenheng all overvåking og oppfølging av bydelens 
tjenesteproduksjon og politiske vedtak som er gjort tidligere. Omfanget skal være basert på 
en risikovurdering slik at det er vesentlighet som styrer hvilke tilsynsaktiviteter det brukes 
ressurser på. 
 
Bydelsutvalgenes tilsyn innebærer i vid forstand å føre tilsyn med om fastlagte mål nås, om 
tjenesteproduksjonen i bydelene skjer til lavest mulig kostnad, om den har nødvendig kvalitet 
og i rimelig grad er behovsdekkende, om virksomheten i bydelene foregår innenfor de 
rammene som er lagt i lov og forskrift, om vedtak iverksettes osv. 
 
Alle bydelens tjenester er omfattet av tilsynsansvaret, også de oppgaver som styres sentralt, 
som for eksempel fra sykehjemsetaten. 
 
I Reglement for bydelene § 3-2 står det beskrevet nærmere hva bydelenes oppgaver og 
myndighetsutøvelse er knyttet til. 
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Organisering 
Bydelsutvalget har organisert delt inn sitt politiske arbeid i komiteer. Disse komiteene utfører 
tilsynsoppgaver for sine respektive områder før sakene kommer opp til Bydelsutvalget.  
 
Selv om komiteene utfører oppfølging, ligger tilsynsansvaret til bydelsutvalget. Dette fordrer 
at bydelsutvalget klargjør sine forventinger til komiteenes oppfølging, og til når komiteene bør 
formidle informasjon til bydelsutvalget. Rapporter og viktige meldinger om avvik og risiko 
som fanges opp av komitéene skal fremlegges bydelsutvalget.  
 
Følgende institusjoner skal ifølge Reglement for bydelene § 2-5 stå under folkevalgt tilsyn: 

• Sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
• Dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede 
• Avlastningsboliger 

 
Frogner Bydelsutvalg har utnevnt følgende tre tilsynsutvalg: 

• Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 
• Tilsynsutvalg for institusjoner 

1. Uranienborghjemmet og Frognerhjemmet 
2. Majorstutunet, Fagerborghjemmet/Norabakken 

 
Det gjøres også øvrige tilsyn av nasjonale og kommunale tilsynsorganer. Dette gjelder for 
eksempel: 

• Byrådsleders avdeling 
• Kommunerevisjonen 
• Fylkesmannen 
• Arbeidstilsynet 
• Helsetilsynet 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
• Brann og redningsetaten 
• Hafslund/El-tek 

 
Bydelsutvalget skal alltid få fremlagt rapporter som påpeker forbedringsbehov ved 
tjenesteutøvelsen i Frogner bydel.  
 
Det vil i tillegg bli satt ned enkeltvise tilsyn etter bestilling fra bydelsutvalget i årlig plan for 
tilsyn for andre ikke lovpålagte områder etter behov/vurdering.  
 
Alle tilsynsrapporter og øvrig oppfølgingsarbeid inkludert funn/brudd/observasjoner skal 
fremlegges Bydelsutvalget umiddelbart etter ferdigstillelse av rapport. 
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Tilsynsoppgaver og rapportering 
Bydelsutvalget skal årlig fastsette plan for tilsyn, rapportering og oppfølging som gir en 
oversikt over hvilke områder som skal følges opp og frekvens/måned. Det skal også føres en 
oppfølgingsplan ved særlig viktige avvik og observasjoner som kommer frem og som må 
følges opp på et senere tidspunkt. 
 
Viktige områder å føre tilsyn på baseres på risiko knyttet til hovedsakelig fire områder: 
strategi- og måloppfølging , økonomi , etterlevelse av regelverk  og kvalitet og 
effektivitet i tjenesteproduksjonen . Videre velges ut de underområder som anses som 
vesentlige, enten at det er et underområde som er stort budsjettmessig, har høy risiko for 
brudd på regelverk eller kvalitetskrav og tap av omdømme eller hvor det er kjente mangler.  
 
Bydelsutvalget må stille krav om at muntlig og skriftlig rapportering er tilstrekkelig enkel og 
forståelig for å kunne utføre sitt tilsynsansvar. Informasjonen som innhentes skal ha spisset 
innhold og med hensiktsmessig frekvens. 
 
Strategier og mål 
Bydelen utarbeider årlig dokumentet ”Budsjett og strategisk plan” som skal godkjennes av 
Bydelsutvalget, som regel i desember. Det skal i forkant av dette også arrangeres en 
budsjettkonferanse for alle medlemmer i bydelsutvalget og ledere for tjenesteproduksjon, 
med formål å dele informasjon om tjenesteytelse, bakgrunn for budsjett og skape dialog 
mellom partene. 
 
Bydelens strategi og mål skal henge sammen med byens overordnede strategi og mål, samt 
bydelsutvalgets vedtak. Målene skal være konkrete nok til å kunne følges opp i ordinær 
oppfølging og rapportering. 
 
Bydelsutvalget skal årlig, etter vedtak av budsjettdokumentet, inklusive strategier og mål, 
lage en plan for hvilke sammenhenger mellom plan- og resultatinformasjon det skal 
rapporteres på, herunder f.eks. status for måloppfyllelse, avvik, utvikling siden forrige 
rapportering etc. Dette dokumentet skal hete Frogner Bydelsutvalgs plan for tilsyn og 
oppfølging 20xx. 
 
Nøkkelinformasjon som skal vurderes i rapporteringen er: 

• måloppnåelse/resultatinformasjon 
• utvikling/fremdrift siden sist 
• avvik/avviksforklaringer 
• tiltak ift mål/korrigerende tiltak i forhold til avvik 

 
Bydelene er også pålagt å utarbeide fagplaner på noen områder, enten som følge av 
bestemmelser i lovverk, føringer fra statlige myndigheter eller vedtak i byråd eller bystyre. 
Dette omfatter blant annet: 

• Lokal folkehelseplan, jf. folkehelseloven og Forskrift om oversikt over folkehelsen 
Ruspolitisk handlingsplan, jf. Alkoholloven § 1-7d 

• Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser, jf. vedtak i bystyret 
21.10.2009 (sak 297) 
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Økonomisk utvikling 
Det er viktig at Bydelsutvalget overvåker overholdelse av budsjett for bydelen. Budsjett og 
årsrapport behandles årlig av Bydelsutvalget. 
 
Rapport med KOSTRA-tall for flere bydeler, referat fra startmøtene, tertialrapport og byrådets 
vedlegg om den økonomiske utviklingen i den enkelte bydel skal behandles av 
Bydelsutvalget. 
 
I tillegg skal det månedlig rapporteres regnskap og prognoser for budsjett ut året. I 
forbindelse med denne rapporteringen skal det også rapporteres en økonomirisikorapport 
som vurderer risikoen for budsjettoverskridelser, inkl. rating (høy, medium, lav) og 
kommentar. 
 
Etterlevelse av regelverk 
Det finnes en rekke lover og forskrifter samt føringer gitt i Oslo kommune om kvaliteten på 
tjenestene som bydelene har ansvar for. Bydelsutvalget skal ikke sette seg inn i alle disse 
lovene, men bør ha en overordnet kartlegging av hvilke regelverk som gjelder og forsikre seg 
om at bydelens administrasjon har tilstrekkelig kompetanse ifm regelverk i tillegg til 
tilstrekkelige prosedyrer for å sikre etterlevelse av regelverk. 
 
I tillegg til de statlige reguleringene har også Oslo kommune gitt føringer for kvaliteten på 
tjenestene. Eksempler på dette er: 

• Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene 
• Bystyremelding nr. 1/2010 Rusomsorgen i Oslo kommune 
• Kvalitetshåndbok for sosialtjenesten. Revidert mai 2011, Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester 
 
Oslo kommune har etablert Regelverksdatabasen som har som formål å samle viktige 
regelverk. Denne er ikke nødvendigvis komplett, men kan være et oppslagsverk ved behov: 
http://www.regelverksdatabasen.oslo.kommune.no/docmap/page/doc/dmDocIndex.html 
 
Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
Brukerundersøkelser, bruker- og pårørendemøter, rapporter fra tilsynsutvalg og rapporter fra 
eksterne aktører som vurderer kvaliteten, skal supplere informasjonen om kvalitet på 
tjenestene som bydelsutvalgene mottar fra bydelsadministrasjonen. 
 
Enkeltsaker som fremkommer i direkte kommunikasjon mellom bydelens innbyggere og 
medlemmer av bydelsutvalget kan føre til at bydelsutvalget søker mer informasjon/fører tilsyn 
med et aktuelt område. Ombudsmannsrollen og henvendelser fra brukere og allmennhet er 
viktige elementer i tilsynet (men Bydelsutvalget ikke skal være et klageorgan). 
 
Undersøkelsene om kvalitet i hjemmetjenestene som har blitt gjennomført av Helse- og 
velferdsetaten (av Helseetaten fra 1.1.2012), er av bystyret vedtatt å være et felles 
kvalitetsmålingssystem for hjemmetjenester i Oslo kommune. Denne informasjonen skal bli 
benyttet i bydelsutvalgets tilsyn med kvaliteten i hjemmetjenestene. 
 
For å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen vises det også til Veileder for 
risikostyring i Oslo kommune som bydelen bør implementere i sitt styringssystem. Denne 
ligger her: http://anskaffelser.no/filearchive/veileder-for-risikostyring-i-oslo-kommune-v099-
5.pdf 
 
Det skal rapporteres på de 3-5 mest vesentlige operasjonelle risikoene ihht denne metoden 
til bydelsutvalget hvert tertial. Risikovurderingen skal beskrive hva som kan gå galt (risikoen), 
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hva konsekvensen vil være (for eksempel brudd på regelverk, omdømmetap, økonomisk 
tap), vurdering av konsekvens og sannsynlighet samt eventuelle tiltak med frister. 
 

Hendelsesrapportering 
En hendelse er noe uønsket som inntreffer og som medfører finansielt tap, merarbeid, 
personskader, regelverksbrudd eller omdømmetap på grunn av utilstrekkelige eller sviktende 
interne prosesser, systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 
 
Hendelsesrapportering gir en samlet oversikt over rutiner/handliner som går feil og er et 
viktig verktøy for å identifisere problemområder. Derfor er det viktig at hendelser som oppstår 
blir dokumentert, rapportert, gransket og at tiltak følges opp. Bydelsutvalget kan iverksette 
ekstern granskning ved alvorlige hendelser. Dette gir et godt grunnlag til å forstå hva som 
utgjør risikoer og iverksette tiltak som igjen kan redusere bydelens operasjonelle risiko og 
omdømmerisiko.  
 
Den som oppdager hendelsen er ansvarlig for at hendelsen blir rapportert til nærmeste 
leder/bydelsadministrasjonen som igjen rapporterer til bydelsutvalget via e-post/ved første 
møte (AU, komité- eler BU-møte). Hendelsen rapporteres så snart den oppstår, selv om ikke 
alle årsaker og konsekvenser er kjent. Hendelsen skal rapporteres på skjema for 
hendelsesrapportering.  
 
Ved alvorlige hendelser skal bydelsadministrasjonen umiddelbart kontakte AU, med kopi til 
bydelsutvalgets medlemmer som vurderer hvordan hendelsen skal håndteres, inkludert 
ekstern kommunikasjon. 

 
Ansvarlig for Retningslinjer for Bydelsutvalgets tilsyn 
Bydelsutvalget skal i hver valgperiode vurdere hensiktsmessigheten av organisering og 
praksis for sitt tilsyn. 
 
Bydelsdirektøren skal legge frem retningslinjene for godkjenning av Bydelsutvalget etter 
hvert kommunevalg.  
 
Bydelsutvalget skal minst årlig godkjenne og følge opp plan for tilsyn som er ihht disse 
retningslinjene. Leder for Bydelsutvalget har ansvaret for å følge opp at planen etterleves og 
at det føres en liste over viktige avvik og observasjoner som krever videre oppfølging. 
 
Bydelsutvalget kan når som helst endre disse retningslinjene og plan for tilsyn basert på 
løpende vurderinger. 
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Frogner Bydelsutvalg –  
Plan for tilsyn og oppfølging 2014 

Formål 
Denne planen for tilsyn skal sikre at bydelsutvalget: 

• Utfører tilstrekkelig tilsyn med bydelen basert på en vurdering av vesentlighet 
• Har en konsekvent og systematisk tilnærming til tilsyn og rapportering 
• Uavhengig av kompetanse og erfaring raskt kan sette seg inn i tilsynsoppgavene 

 

Strategi og mål for 2014 
Budsjettdokumentet vedtatt 10.12.2014 angir strategier og mål for bydelens tjenesteutøvelse.  
 
De viktigste strategiske områdene/satsningsområdene bydelen satser på for 2014 er: 

• Barn og unge – styrke psykologitilbudet og helsesøster i skolen 
• Habilitering/rehabilitering/mestring – fortsette satsningen på Oscarsenteret 
• Demens og velferdsteknologi – fortsette satsningen på Noras hus 
• Psykisk helsevern og rusrehabilitering – prosjekter 
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Tilsynsoppgaver i 2014 
All oppfølging og rapportering bydelsutvalget gjør/får av administrasjonen i bydelen er en del 
av tilsynsoppgavene. For å ha en systematisk tilnærming til tilsynet legges det likevel vekt på 
å konkretisere noen viktige tilsynsoppgaver. 
 

Tidspunkt Tilsynsoppgaver 
Årlig Budsjettkonferanse og Budsjett – strategisk plan for 20XX 
Årlig Årsrapport 
Årlig Presentasjon av ekstern revisjon (regnskap) 
Årlig Presentasjon av kommunerevisjon 
Årlig Presentasjon av lokal politimester 
Tertialsvis Rapport med KOSTRA-tall for flere bydeler 
Tertialsvis Tertialrapport og uttrykt vedlegg til byrådets tertialrapport + referat fra startmøte 

(årlig) 
Månedlig Økonomirapport inkl økonomirisikovurdering 
Halvårlig Oversikt over revisjoner fra forskjellige tilsynsmyndigheter, samt avvik som måtte 

komme av disse 
Oktober Brukermøte/pårørendemøte hjemmebaserte tjenester (Gjennomført i oktober)– 

referat og oppmøte øverste ledelse i administrasjonen samt oppmøte av BU-leder 
Etter plan Tilsyn av sykehjem – 2 anmeldte og 2 uanmeldte per år per sykehjem (lovpålagt) 
Årlig Statistikk over alle klagesaker og vedtak behandlet av Fylkesmannens Sosial- og 

familieavdeling 
Årlig Statusrapport om andel ansatte med fagkompetanse i tjenestene (ikke bare pleie og 

omsorg) 
Årlig Redegjørelse for oppfølging og kontroll med private tilbydere 
Mai Strategi og plan for barnehager 5 år frem i tid ift eksisterende statistikk og prognoser 

for befolkningsfremskrivning samt eksisterende barnehager og eksisterende 
vedtak/planer  

Årlig Medarbeiderundersøkelse for Frogner bydel sammenliknet med andre bydeler 
Mai Fosterhjem – status på bydelens tilsyn med dette og dekning tilsynsførere 
Årlig Kvalitetsmålingssystem for hjemmetjenester i Oslo kommune  
Årlig Årsrapport tilsyn hjemmetjenesten (som viser avvik over tid og angir hvilken retning 

det går) 
Årlig Årsrapport tilsyn sykehjem (som viser avvik over tid og angir hvilken retning det går) 
August Plan for hvordan bydelen sikrer ressurser ihht samhandlingsreform og psykiatri 
Halvårlig Andel deltakere i Introduksjonsprogrammet som kommer ut i arbeid ila 

programperioden 
Halvårlig Kvalitetsrapporter fra undersøkelser for barnehager, institusjonsplasser og 

hjemmetjeneste 
Årlig Brukerundersøkelse for barnehagene i Frogner sammenliknet med andre bydeler 
Årlig Tilsynsrapporter for barnehager – en oppsummering av observasjoner/avvik 
Tertialsvis Egen statusrapport for ekstra oppfølging av utvalgte målsetninger (vedtak 93/14) 
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BU-sak  223/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
ÅRSHJUL – BUDSJETTOPPFØLGING M.V. 
 
 
Det vises til vedlagte forslag til årshjul - som presentert for BU i mai.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Bydelsutvalget vedtar forslaget til årshjul strategi – budsjettoppfølging 2014. 
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BU-sak 93/14 
 
         
 
 
Møtedato: 27.5.2014 
 
 
 
 
 
 
ÅRSHJUL STRATEGI– BUDSJETTOPPFØLGING 2014 
 
 
 
 
Bydelen registrerer, rapporterer, evaluerer, kontrollerer og dokumenterer på en rekke områder: 
-månedlige regnskapsresultater og årsprognoser til Bydelsutvalget og Byrådsavdelingen  
-kvartals-/tertialstatstikk til Bydelsutvalget og Bystyret, og omfatter hele bydelens produksjon 
-årsmelding/årsstatistikk til Bydelsutvalget og Bystyret 
-det gjennomføres årvisse brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, kvalitetsindikatorer og 
kvalitetsundersøkelser på en rekke tjenesteområder 
-det gjennomføres systemrevisjon på en rekke tjenesteområder i regi av  Kommunerevisjonen, 
Fylkesmannen og Byrådsleders internrevisjon, Helseetaten og Velferdsetaten 
-det rapporteres regelmessig på resultatmål innen barnevern og sosialtjenesten til Fylkesmannen 
-det gjennomføres regelmessig systemrevisjon av Arbeidstilsynet på ulike tjenesteområder 
-det gjennomføres interne controllerundersøkelser på utvalgte utsatte områder, og med 
internrapporteringer, f.eks. beboerregnskap, kontantkasser, innkjøpsrutiner, faktureringsrutiner, 
lønnsutbet, vedtaksrutiner for utbetaling av sosialhjelp mm. 
-avviksregistreringer lokalt på alle tjenestesteder       
  
 
Høyre har laget et gjennomarbeidet forslag til helhetlig rapportering, som omfatter 
økonomi/regnskap, generelle kontrollrutiner for resultatmål, strategi og satsningsområder, kvalitet, 
brukertilfredshet, avvik, mm.  Vi ser at mange av de omtalte forhold i dokumentet ivaretas av 
allerede etablerte og obligatoriske rapporteringer til Byrådsavdelingen, Bystyret og 
Fylkesmannen.  
 
  
Det er etablert gode rutiner for behandling av tertialstatistikk, årsstatistikk og årsmelding i 
Bydelsutvalget. En ser samtidig at flere øvrige rapporter, evalueringer, kvartals- og 
halvårsrapporter ikke like systematisk oversendes BU til behandling, men gjerne presenteres om 
O-saker, av og til også undergis en muntlig presentasjon i AU.  
  



2 

Med utgangspunkt i Høyres forslag til fortløpende rapportering på utvalgte og sentrale forhold 
innen økonomi/regnskap, resultatmål/strategier og kvalitet/avvik, oversendes utkast til en mulig 
rapporteringsmal beregnet på data som ikke omfattes av allerede etablerte og obligatoriske 
rapporter, hvor en:  
 
-både satser på en «akkumulert» oversikt over månedlig regnskapsresultat og årsprognose pr 
månedsskifte året igjennom; 
-gir en måneds-/kvartalsvis rapportering på sentrale resultatmål/strategier/kvalitet i budsjettet, heri 
også avvik i forhold til oppsatte mal,  
-gir en «akkumulert» månedlig/kvartalsvis oversikt over sentrale risikoområder innen 
tjenesteproduksjonen (sosialtjeneste, barnevern, pleie/omsorg), 
-samt vil kunne se/følge trender i driften på risikoområder under årets løp. 
  
 
For øvrig vil vi rette oppmerksomheten på tabellen med befolkningstall pr 1.1.14, hvor det 
fremgår at den faktiske situasjonen er blitt ganske annerledes enn forventet i 
befolkningsprognosen, slik den forelå høsten 2013.   
 

 
 
 



 
 

BU-møte:    27.5.2014 
BU –sak:           /2014 

 
 
 
 
 
 

ÅRSHJUL  
BUDSJETT- 
OPPFØLGING 2014  
 
- Internkontroll og 
internrevisjon 
virksomhetsutøvelse, 
budsjettstyring og 
økonomikontroll;  
- Ekstern revisjon, 
kontroll og oppfølging av 
virksomhet, 
tjenesteutøvelse, kvalitet, 
regnskap og økonomi.  

  
 

 

Sakens dokumenter:  

 

Byrådets budsjettvedtak 2014 og økonomiplan 2014-2017, sak 1/2014  
http://www.budsjett.oslo.kommune.no/getfile.php/Budsjett%20%20%28BUDSJETT%29
/Internett%20%28BUDSJETT%29/Dokumenter%202014/%C3%98konomireglementet%2
0-%20ny%20versjon.pdf 
http://www.budsjett.oslo.kommune.no/getfile.php/Budsjett%20%20%28BUDSJETT%29
/Internett%20%28BUDSJETT%29/Dokumenter%202014/Gr%C3%B8nt%20hefte%20201
4-400dpi-redusert-med%20bokmerker.pdf 
Bydel Frogners budsjett og strategiske plan 2014, vedtatt 10.12.2013: 
http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%
28BFR%29/Dokumenter/BU-
dokumenter/BUDSJETT%202014%20Budsjett%20til%20BU%2010122013.pdf  s 24-27 
 



  

 Bydel Frogner – Budelsutvalgets budsjett- og virksomhetsoppfølging 2014 

2 

 
Aktivitetstilpasning i budsjett 2014 i takt med befolkningsutviklingen 
  
Befolkningsfremskrivningen 2013 viste vekst for alle aldersgrupper med unntak av 
gruppen 13-15 år og 80+, og ga følgende prioriteringer i budsjettarbeidet for 2014: 

• 30 nye barnehageplasser hvert år i planperioden  
• økte ressurser til helsesøstertjeneste i helsestasjon og skolehelse 
• betydelig økning av skolekapasiteten på flere klassetrinn  
• økte ressurser til rehabilitering av hjemmebundne eldre 
• økte ressurser til personer med demens 
• økte ressurser innen psykiatri 
• økte ressurser til ekstra ressurskrevende brukere  
• omprioritering av ressurser blant eldre, fra eldste eldre til yngre eldre, og 

med økt vekt på behandling.   
 
 
Oppdaterte befolkningstall for kriteriebefolkningen pr 1.1.2014:  

 

 Frogner 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-39 år 40-66 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år+ I alt 
1.1.2011 2 856 2 355 1 211 23 679 15 249 3 716 927 684 550 51 227 
1.1.2012 2 800 2 475 1 195 24 604 15 446 3 968 928 683 530 52 629 
1.1.2013 2 884 2 560 1 311 24 850 15 734 4 234 895 658 551 53 677 
Prognose 
pr sept 13: 
1.1.2014 2 941 2 550 1 310 25 427 15 801 4 524 841 650 518 54 563 
Faktisk 
pr 1.1.14 
 
 

0:667 
1-5:2244 

2 911 

6-12:1886 
13-15:751 

2 637 

16-17:566 
18-19:758 

1 324 

20-24:5310 
25-29:8860 

30-39:11092 

25 262 

40-49:6522 
50-66:9368 

15 890 

67-74:3401 
75-79:1198 

(+75) 
4 599 

 
 

(+26) 
867 650 

(+31) 
549 54 689 

1.1.2015 2 984 2 569 1 391 25 744 15 994 4 753 828 601 506 55 371 
1.1.2016 3 037 2 621 1 418 26 073 16 176 4 945 815 590 482 56 157 
1.1.2017 3 088 2 661 1 439 26 484 16 399 5 091 793 579 457 56 992 
1.1.2018 3 177 2 703 1 426 26 875 16 583 5 226 835 549 434 57 809 

 
Faktiske befolkningstall viser at gruppen 0-5 år har 30 færre førskolebarn enn 
prognostisert, mens barne- og ungdomstrinnet har 87 flere barn enn prognostisert. 
Gruppen 67+ er betydelig større enn prognostisert,  
bl.a. med 31 flere personer i gruppen 90+.  
Dette gir behov for 10 flere institusjonsplasser til gruppen 90+ enn budsjettert.  
 
Helsestasjonens fødselsregistreringer: 

2011 2012 2013 2014 
JAN 70 JAN 48 JAN 70 JAN 55 
FEB 47 FEB 74 FEB 51 FEB 61 
MARS 55 MARS 57 MARS 58 MARS 64 
APRIL 65 APRIL 55 APRIL 63 APRIL 64 
        
        
        
        
        
        
        
        
SUM t.o.m apr. 11 237 SUM t.o.m apr. 12 234 SUM t.o.m apr. 13 242 SUM t.o.m apr.14 244 
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Revisjon og tilsynsmyndigheter:  
  Når Tjeneste  
Kommunerevisjonen April -  Barnevern Det gjennomføres tilsyn 

med alle bydeler om kon-

trakter med private hjelpe-
tjenester. To bydeler vil bli 

plukket ut for nærmere 

tilsyn. 

april-juni Bestiller.  

Praktisk bistand. 

Hjemmesykepleie. 

Revisjon av periode 

01.07.2013-31.03.2014 

mhp underernæring 

13.01 Bestiller Team Vederlag.  

21. 03 Bestiller Ressurskrevende 
brukere/PU 

      

   
Fylkesmannen Mars -  Barnevern Systemtilsyn med 

fosterhjemsoppfølging. 
Avsluttes ultimo 2014 

   

   
Arbeidstilsynet 28.11.2013 Hjemmetjenesten Pålegg lukket 22.04.2014 

   
   

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

   

Byrådsleders avd, 
internrevisjon 

   

Brann- og 
redningsetaten 

Uke 25 (16.06-20.06) Solbærtorvet bhg, 

Monolitten bhg,  

Skillebekk bhg, 

Gustav Jensens minne 

Forebyggende og 

systematisk brannsikkerhet 

i fokue, spesielt fokus på 

utsatte grupper 
Hafslund / El-tek April 2014 Helsestasjonen Fokus på leiekontraktens 

EL-ansvar 
Tilsynsutvalg 
sykehjem 

Regelmessig Sykehjem i bydelen  

Tilsynsutvalg 
hjemmetjenster 

Årlig: 
-Brukerundersøkelse 
-Måling objektive 
kvalitetsindikatorer 
-Kvalitetsrevisjon 
-Medarbeiderundersøkelse 
Brukerutvalgs-møte 
Årsrapport 

Brukere med  
-hjemmesykepleie 
-praktisk bistand 
-psykiatritjenester 
-samlokaliserte 
boliger 
-omsorgsboliger 
 

 

Bydelsutvalget Fortløpende   
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Bydelsutvalgets månedlige regnskapsprognose og risikovurdering  
  
1. Månedlig regnskapssresultat og prognose  
 

 
Fo1 

Hel, sos 
Fo2A 

Barnehg 
Fo2B 

Oppvekst 
Fo3 
PLO Fo 1-3 

Sos tj 
KVP Total 

    

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

  

Prog 
31.12 

  

SUM 
PROG 
31.12 

Budsjettramme  133 806 
 

342 035 
 

97 071 
 

563 240 
 

1 136 152 
 

78 611 
 

1 214 763 
 

BU’s budsj 2014 108 666 
 

349 364 
 

89 336 
 

588 786 
 

1 136 152 
 

78 611 
 

1 214 763 
 

Reg. budsj 2014 110 687 
 

348 166 
 

90 973   
 

587 532 
 

1 137 358 
 

78 289 
 

1 215 647 
 

Regnskap pr feb 19 631 
102 938 

75 213 
349 929 

17 996 
90 417 

87 148 
590 868 

199 988 
1 134 152 

13 989 
80 611 

213 977 
1 214 763 

Regnskap pr mar 32 011 
101 937 

137 118 
346 166 

25 792 
90 973 

125 954 
591 282 

320 875 
1 130 358 

21 089 
80 289 

341 964 
1 210 647 

Regnskap pr apr  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr mai  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr jun  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr jul  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr aug  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr sep  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr okt  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr nov  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr des  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
2. Månedlig risikovurdering, jf budsjett 2014: 
 

  TJENESTER  Driftsvurderinger og korrigerende 
tiltak  

Risikovurdering 
H=høy, 
M=middels,  
L =lav risiko 

100 Fellestjenester   
101 NAV –kommune   
102 Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram:  

  

200 Kommunale barnehager   
202 Private barnehager   
205 Helsestasjon   
206 Pedagogiske tjenester   
207 Barnevern   
301 Bestillerkontoret – praktisk bistand   
302 Bestillerkontoret – hjemmesykepleie   
303 Bestillerkontoret – støttetjenester   
304 Bestillerkontoret – institusjon   
310 Praktisk bistand - utøvende   
311 Hjemmesykepleie - utøvende   
312 Samlokaliserte boliger   
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Anskaffelser og kontraktsoppfølging 
 

Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
 Anskaffelse Dato utlyst Kontraktsinng. Kontraktsstørrelse   + 

/ 
- 

1. 
kv 

Kjøkkenredskaper GJM 23.01.2014 24.02.2014 NOK 24.750 eks. mva.  
Kortidsopphold 07.02.2014 26.02.2014 NOK 44.646 eks. mva.  
Korttidsopphold 28.02.2014 13.04.2014 NOK 29.764 eks. mva.   
Heldøgns bo- og 
omsorgstjeneste 

12.03.2014 27.03.2014 NOK 601.800 eks. mva.  

Tinkern – rehabilitering 
og HC tilrettelegging 

Forprosjektering i 
denne periode.  

 Estimert NOK 1.4 – 1.65 
mill. eks. mva.  

 

Div. møtemat BU Løpende Løpende +/- NOK 1.000 eks. 
mva. pr. møte 

 

Div. møtemat AU  Løpende Løpende +/- NOK 500 eks. mva. 
pr. møte  

 

     
     
     

2. 
kv 

     
     
     

3. 
kv 

     
     
     

4. 
kv 

     
     
     

 
 Mål for kontraktsoppfølging, ant Ant. gjennomført 
1. kv 12 9 (5 tilsyn (hvorav ett nytt i aktuelle periode) og 4 vare/tj.kjøp) 

3 Renholdsavtaler/Transportavtale 
2. kv   
3. kv   
4. kv   
 

 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Kvartalsvis rapportering,  
avvik, alvorlig trussel og vold, varslingsordningen (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Type Dato Beskrivelse Oppfølging 
Antall avvik til AMU    
Politianmeldelse   

  
 

   
   

Oppfølging legevakta     
   
   

Oppfølging 
bedriftshelsetjeneste 

    
   
   

Andre forhold  
inkl varsler 
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Klager og klagebehandling 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Type Dato Klageinnst Beskrivelse Oppfølging 
NAV sosial,  
bolig, 
psykiatri 

     
    
    
    
    

PLEIE 
OMSORG 
bestiller,  
hj.tjen.,  
sykehj 

8.1. 
Fra pårørende på vegne av dement 
bruker. Til bestiller 

Klage på manglende varsling om 
egenandelsbetaling; langtidsopphold. Klage på 
for lavt omsorgsnivå på sykehjem 

Klager gitt medhold i bydel. Skriftlig svar til 
melder 19.2. 

24.1. Fra boligbygg til bydelsoverlegen 
Klage på uhygeniske forhold i omsorgsbolig med 
heldøgns bemanning 

Leilighet vasket ned mens bruker var på 
korttidsopphold. Bydelen dekket utgifter. 

30.1. 
Fra pårørende til Madserud 
korttidsavdeling/lege 

Klage på mangelful medisinsk oppfølging av opr. 
sår; resultert i varig ufør. Krav om  fast plass 
langtidsopphold. 

Bydel innvilget langtidsopphold 1.2. Venter på 
konklusjon fra fylkesmann og norsk 
pasientskadeerstatning 

26.2. Fra pårørende til bestiller 
vedrørende ansatt hos privat PB leverandør; vist 
manglende respekt Oversendt City maid for behandling 

7.3. 

Fra bruker, via tilsynsutvalget, til 
kommunal hjemmesykepleie og 
bestiller. 

kvalitetsforskriften. Verdighetsforskriften. 
Manglende brukermedvirkning Ikke medhold i bydel. Svarbrev sendt 21.3.. 

14.3. 
Fra pårørende, på vegne av bruker, 
til bestiller 

Klager på utførelse av rengjøring. Krever siste 
oppdrag gratis. Ikke medhold i bydel. Svarbrev sendt 4.4.  

21.3. 
Fra bruker, via tilsynsutvalget, til 
kommunal hjemmesykepleie 

Manglende tilgjengelighet. Mangler ved 
helsehjelp. Mangler ved kommunikasjon 
iutførerleddet Ikke medhold i bydel. Svarbrev sendt 5.5. 

Miljørettet  
helsevern  
inkl støy  

     
    
    

     
 
 
Sykefravær 
 
Månedlig AMU-sak, forelegges Bydelsutvalget. 
 
 
NAV inkl økonomisk sosialhjelp  
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
 Gj.snittlig 

ant aktive 
brukere 
pr mnd 
med øk 
sosialhj 

Brutto utb 
pr  
hovedbruker 
pr mnd i 
perioden 

Boutgifter 
(husleie 
og strøm) 

Gj.snittlig 
stønads- 
periode 
(mndr) 

Øk 
sosialhj - 
andel 
søknader 
behandlet 
innen to 
uker 

Antall pers i 
døgnover-
nattingssteder 
uten kvalitets-
avtale (pr 
31.xx) 

KVP 
ant 

Boset-
ting 
flykt-
ninger 

2012 445 10.034 60% 4,9 84 % 48 100  
2013 609 10.425 58% 5,2  0 98  
Måltall 
2014 

450 10.300   95 0 100 45 

1.kv 
14 

        

2.kv 
14 
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3.kv 
14 

        

4.kv 
14 

        

 

 
 
 
Barnehager 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Nøkkeltall for: F0 2A  – Barnehager 
FROGNER  2012 

2013 1.kv 
2014 

2.kv 
2014 

3.kv 
2014 

4.kv 
2014 

Barn 1-2 år med barnehageplass i 
bydelen 933 

987 1029    

Barn 3-5 år med barnehageplass i 
bydelen 1353 

1404 1432    

Andel barn 1-2 år med barnehageplass  94,9     
Andel barn 3-5 år med barnehageplass  124,0     
Andel barn 1-5 år med barnehageplass  110,0     
Ant barn på venteliste 1-2 år   517    
Ant barn på venteliste 3-5 år   137    

 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 

Barnehageutbygging inkl ferdigstillelse i 2014/2015 Storebarns- 
ekvivalenter 

Status 

Nordahl Rolfsens plass 72  

Bygdøyreguleringen/ Henseng   

Rehabilitering Hjelmsgate 3 36  

 
 
Barnevern 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
 Meldinger Under-

søkelses-
saker 

Tiltak i 
hjemmet 

Tiltak 
utenfor 
hjemmet 

Saker for 
fylkesnemnd og 
rettsvesenet 

Akutt-
plasser-
inger 

Tilsyns-
besøk pr 
fosterbarn 

Oppfølgings-
besøk pr 
fosterbarn 

2004 142 108 99 48 8    
2005 132 97 121 49 4 12   
2006 144 101 115 47 6 12   

2007  164  127 128 53 13 14   

2008  146 141 142 51 8 13   

2009 171 146 140 52 11 8   

2010 222 185 140 59 5 9   

2011 195 158 171 55 11 5   

2012 258 210 173 74 22 18 3,2 3,6 

2013 281 212 198 63 7 11 4 4 

Måltall 
2014 

      4 4 

1.kv 
14 
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2.kv 
14 

        

3.kv 
14 

        

4.kv 
14 

        

 
 
Ungdom 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Virksomhet: Antall tilbud 

pr. uke 
Måltall besøkende 

2014 
1.kv 14 
Resultat 

2.kv 
14 

3.kv 
14 

4.kv 
14 

   Tilbud/ 
uke 

Besøkende    

Cafe Condio 5 25.000 5 7347    
C@feen 5 7.000 5 2876    
Hamna Juniorklubb  1 1.500 2 576    
Hamna Ungdom 3 2.000 2 449    
Ruseløkka Etterskoletid  5 4.000 5 1260    
Uranienborg Etterskoletid  5 6.000 5 2171    
Uranienborg Juniorklubb 1 1.000 2 365    
Uranienborg Ungdom 5 500 - -    
Bygdøy ungdomsklubb  2 500 1 Ca 170    

 
 

Pleie og omsorg 
 
                                                     
Institusjonsplasser (månedlig rapportering) 

 < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + 
Ant institusjons- 

plasser: 
Resultat 31.12.10 42 81   201 530 
Resultat 31.08.11 41 78 73 124 197 513 
Resultat 31.12.11 46 75 76 123 203 523 
Resultat 31.12.12 42 81 76 108 206 513 
Resultat 31.12.13 41 79 169 203 492 
Måltall 31.12.14  57 85 70 102 175 489 
Jan 14       
Feb 14       
Mars 14       
April 14       
Mai 14       
Juni 14       
Juli 14       
Aug 14       
Sept 14       
Okt 14       
Nov 14       
Des 14       
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Hjemmetjenester (månedlig rapportering) 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare hjemmesykepleie. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2012 120 51 33 38 26 268 
31.12.2013 134 169 303 
MÅLTALL 2014 139 147 286 
Jan 14    
Feb 14    
Mars 14    
April 14    
Mai 14    
Juni 14    
Juli 14    
Aug 14    
Sept 14    
Okt 14    
Nov 14    
Des 14    
 
 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare praktisk bistand. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2012 140 160 98 124 92 614 
31.12.2013 159 458 617 
MÅLTALL 2014 151 466 617 
Jan 14    
Feb 14    
Mars 14    
April 14    
Mai 14    
Juni 14    
Juli 14    
Aug 14    
Sept 14    
Okt 14    
Nov 14    
Des 14    
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Brukere av hjemmetjenester – Begge tjenester. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2011 90 101 72 92 98 453 
31.12.2012 90 102 83 93 110 478 
31.12.2013 80 386 466 
MÅLTALL 2014 81 395 476 
Jan 14    
Feb 14    
Mars 14    
April 14    
Mai 14    
Juni 14    
Juli 14    
Aug 14    
Sept 14    
Okt 14    
Nov 14    
Des 14    
 
Satsingsområde 1-4 
 
Habilitering / rehabilitering halvårlig rapportering 
Demensomsorg halvårlig rapportering 
Psykisk helsevern    halvårlig rapportering 
Samhandling utsatt barn-ungdom halvårlig rapportering 

    



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 
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BU-sak  224/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
BYDELSUTVALGETS UTTALELSE TIL KRV VEDRØRENDE SYKEHJ EMSETATEN 
 
En arbeidsgruppe bestående av Beate Brovig Auke (H), Kristoffer Erling Andenæs (F), Jørn 
Boretti (A), Frode Ersfjord (SV) og Natasza P. Sandbu (V) har arbeidet med uttalelse til KRV som 
følger vedlagt.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 



BUs uttalelse til KRV vedrørende sykehjemsetaten 

 
BU har blitt invitert til å uttale seg om kommunens organisering av sykehjemstjenester og erfaringer 
BU har etter 7 års sentralisert organisering. 
 
Ambisjoner som ble satt i 2006: 
 
Bedre kapasitetsutnyttelse: 

• Savner en analyse som viser til hvordan kapasiteten er blitt bedre 
 
Økt spesialisering: 

• Hvilke tilfeller finnes det? 
 
Fritt sykehjemsvalg: 

• Fungerer det? Hvor mange ”venter” på sitt valg? 
 
Utvikling i kvalitetsarbeidet: 

• Styrke rekrutteringen og øke antall faglærde: resultat? Sammenlikninger 
• Bygge opp og utvikle større fagmiljøer: hvor? 
• Tilby flere heltidsstillinger/større stillingsandeler: resultat? 
• Etablere ensartede kvalitetssikringstiltak: ble det gjort? 
• Lik bruk av kontroll- og tilsynsfunksjonene 

 
Stordriftsfordeler: 

• Benchmarks? 
o Anskaffelser 
o Drift og vedlikehold 
o Personal 
o Økonomi 
o Regnskap 
o Adm&støtte 

 
Innsigelser bydelene fra 2006: 

• Miste økonomisk handlefrihet – midler bundet opp 
• Byråkratisering og dyrere sykehjemsplasser – må sjekkes 
• Miste sammenhengen i tiltakskjeden innen pleie og omsorg 
• Svekkelse av bydelssystemet og lokaldemokratiet ettersom viktige beslutninger vedrørende 

tjenestetilbudet ble sentralisert 
 
Spørsmål og svar: 
 

1. Synspunkter/erfaringer med fordeler/ulemper ved dagens organisering av sykehjemstilbudet, 
for eksempel når det gjelder kapasitet, spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, 
eventuelt andre forhold? 

• Fordeler:  
i. Muligheten til å kunne se helheten i Oslos tilbud og etterspørsel når det 

gjelder sykehjemsplasser, måle kvalitet på tvers og overføre kompetanse og 
erfaring fra de gode eksemplene. Dette er fordeler som i teorien bør kunne 
realiseres 

ii. Muligheter for å utnytte fleksibiliteten på tvers av bydeler er større, noe som 
også gjør det enklere for bydelene å kunne tilby fritt sykehjemsvalg 



• Ulemper: 
i. Effektivitet i sentrale støtteoppgaver som ikke direkte går på de ”varme 

hendene” (kjøkken, vaskeri, vaktmestertjenester…) var ment til å øke. Vi har 
ikke registrert de konkrete effektivitetsgevinstene, men er interessert i å få 
disse fakta på bordet. Til informasjon nevner vi at Tyskland, Danmark og 
Nederland gikk på 80- og 90-tallet fra sentralstyrt til desentralstyrt 
kommunale helsetjenester fordi dette lønnet seg og ga bedre kvalitet (erfaring 
fra Frp med kolleger fra kontinentet) 

ii. Byråkrati: antall administrativt ansatte har ikke gått ned (rapport fra eldreråd 
informerte at dette var 47, samme antall som før reformen, sjekk gjerne dette 
tallet i forhold til antall utførende ansatte før og etter reformen). Det virker 
som det til tider tar lang tid fra et avvik/en mangel forekommer og til det blir 
utført tiltak (for eksempel vaktmestertjenester og klager på bygningsmessige 
forhold i tilsynsrapporter fra Fagerborghjemmet), dette baseres på 
rapportene/kommunikasjonen mellom tilsynsutvalgene og SYE som BU får 
tildelt.  

iii.  Matservering: det har vært negative tilbakemeldinger på matkvalitet fra 
sentralkjøkken hvor maten kommer ferdiglaget og varmes opp. Det ble 
igangsatt tiltak/rutiner for å bedre matkvaliteten, og vi vil at dette inngår som 
en kvalitetskontroll ved neste forvaltningsrevisjon av området for å sikre 
riktig ernæring og trivsel ved måltidene.  

• SV, V, A, F: Ønsker primært desentralisering av kjøkkentjenester, 
enten til bydelen eller til det enkelte sykehjem, fordi mat er noe det 
viktigste i omsorg og pleie av eldre  

iv. Noen henvendelser fra ansatte tilsier at det på noen sykehjem gis få 
muligheter for å komme seg ut i frisk luft, noe som henger sammen med 
bemanning og/eller effektivitet – dette bør inngå i forvaltningsrevisjonen opp 
mot krav til Verdighetsgarantien 

v. Monopolstilling til SYE: hva er konsekvensene av denne stillingen? 
vi. Prisen for sykehjemsplasser har gått opp (40 %). Hva er forklaringen? 

2. Har det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til en svekkelse av 
bydelssystemet og lokaldemokratiet? 

• Ja, når det gjelder lokaldemokratiet, fordi ansvaret løftes opp et ledd og avstanden 
mellom folkevalgte og utøvende myndighet øker 

• Noe som oppleves som mer tungvindt: 
i. Transparens til effektiviteten, lønnsomheten og kvaliteten som oppnås 

gjennom sentralisering – analyser som viser at våre innbyggere får minst like 
godt tilbud til samme eller billigere pris 

ii. Ansettelser og avsetting av sykehjemsledere – samt lederegenskaper 
• Nærheten forsvinner. Lokal klagenemd forsvant da SYK tok over styringen og 

dermed mistet lokalpolitikerne innsyn i hvordan klager blir behandlet nå og hvordan 
vi kan øke vårt lokale innsyn i hvordan regelverket etterleves – dette svekker også 
nærheten til de som klager 

• Den endelige fordelingen mellom bydelene er endret ift en ren kriteriefordeling noe 
som reduserer den økonomiske forutsigbarheten. Det gir også mindre handlefrihet for 
bydelen å sette sammen tjenestetilbudet, og reduserer lokal kontroll. 

3. Har BU synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem fungerer innen dagens 
sykehjemsorganisering? 

• Bydelene har ingen reell myndighet til å overstyre SYE dersom noe oppleves som galt 
lokalt, dette i tillegg til at bortfall av lokal klagenemd gir svekket innsyn og kontroll 
på lokalt nivå 



• Vi har både positive erfaringer (ting som blir rettet opp) og negative erfaringer (treg 
saksgang samt at tilsynsutvalgene i bydelene ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor) 

• Tilsynsordningen bærer preg av at tilsyn ikke utføres av profesjonelle, noe som fører 
til at oppfølgingspunkter skjer sporadisk og til tider på en uformell form som ikke 
forplikter etaten på en systematisk måte 

• Savner gode oversikter over innrapporterte mangler/behov opp mot tiltak, frist og 
status. Ønsker en totaloversikt over alle utestående tiltak i bydelens sykehjem som er 
påpekt av tilsynsutvalg. SYE bør bistå profesjonelt til å utarbeide gode systemer for 
innrapportering av avvik og oppfølging av tiltak  

• SYE bør bistå profesjonelt i å utarbeide gode, konkrete, målbare parametre for både 
kvalitet og effektivitet for sykehjemsdrift 

4. Har BU synspunkter på andre organisatoriske løsninger for sykehjemssektoren som kan gi 
bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse? 

• SYE bør sikre gode sammenlikningsanalyser for effektivt å kunne måle kvalitet og 
effektivitet i driften av de forskjellige sykehjemmene  

• Sykehjemsetaten bør søke etter å stimulere til mer frivillig innsats fra pårørende og 
forskjellige organisasjoner (for eksempel barn og ungdom eller dyr), samt 
holdningsarbeid og informasjonsdeling/markedsføring for dette 

• Skikkelig satsning på sykehjemsledelse, slik man har gjort i Oslo-skolen, med 
tydelige roller og ansvar, god risikostyring og oppfølging av at rutiner overholdes, 
motiverte og kvalifiserte ansatte, lavt sykefravær 

• Rapporteringsrutine: tilsynsrapporter besvart av sykehjemsetaten bør kommenteres av 
tilsynsutvalget for å sikre at alle spørsmål er besvart, for deretter å bli rapportert til 
BU 

• Dersom ansvaret overføres tilbake til bydelene bør det finnes arenaer for samarbeid og 
erfaringsutveksling på tvers av bydeler, for å ivareta gode sammenlikningsanalyser, 
eventuelle anskaffelsessamarbeid for gode innkjøpspriser etc. 

• Økt kvalitet og effektivitet gjennom bruk av velferdsteknologi – her bør det satses og 
erfaringer deles 

• Økt samhandling mellom det sentrale og lokale leddet 
• Vi ønsker tilbakeført kontrollen over våre egne sykehjem og ønsker forbedringer på 

følgende områder: 
i. Organisasjon (lokal versus sentral – sikre nærheten) 

ii. Prosesser og rutiner (få mer kvalitet ut av hver krone) 
iii.  Ledelse (stor satsning på å øke fokus på dette, få det til å være attraktivt nok 

til å tiltrekke seg gode ledere, samt å beholde og utvikle ansatte og 
fagarbeidere) 

iv. Kvalitet (gode definerte kvalitetskrav, kontroll og oppfølging) 
 
Andre ting 

• Etablering av SYE har gjort det betydelig enklere for bystyreflertallet å privatisere 
sykehjem/legge sykehjem ut på anbud – det bes undersøkes hvilken effekt dette har fått (i 
Frogner har Uranienborg blitt privatisert gjennom Aleris, Frognerhjemmet er frivillig drevet) 

• Regnefeil i SYE på underbudsjettert 10 % � førte til drastiske kutt/ nedbemanninger, hva 
skjedde og hva er status? Stillinger som står tomme? 

• Vi ønsker å vite hvorvidt også KRV utfører egne kontroller på sykehjem ifm denne revisjonen 



FORVALTNINGSREVISJONOM KOMMUNENSORGANISERINGAV
SYKEHJEMSTJENESTER—SPØRSMÅLTIL BYDELUTVALGENE

Bystyretvedtok i behandlingenav budsjettetfor 2014, 11.12.2013i verbalvedtakH 44 å be
kontrollutvalgetom å gjennomføreen forvaltningsrevisjonmed hensikt å kartlegge styrkerog
svakheteri dagensorganiseringav sykehjemstjenester,og belysehvilken ansvarsfordeling
mellombydel og etat som gir best kvalitetpå tjenesteneog mest effektivressursutnyttelse.
Kontrollutvalgetvedtokoppstart av undersøkelseni møte 28.01.2014(sak 6). I den anledning
ønskerKommunerevisjonenå innhentesynspunkterpå dagensorganiseringav sykehjemsdrift
fra en rekke ulike aktører,blant annetfra bydelsutvalgene.

I vedleggettil dette brevethar vi formulertnoenspørsmålsom vi håperbydelsutvalgenetar
seg tid til å besvare.Bydelsutvalgenestk viderefritt til å kommemed synspunkterog
kommentarertil forhold som ikke dekkesav vårespørsmål. For at vi skal kunne benytte
bydelsutvalgetsinnspill i vårt arbeid,ber vi om at svaret sendesKommunerevisjoneninnen
01.09.2014.

Vi gjør oppmerksompå at Kommunerevisjoneni forbindelsenmed denne undersøkelsen
senderegne spørsmåltil bydelenesadministrasjon.

Hvis det er noen spørsmåltil vedrørendedenneundersøkelseneller dette brevet er det bare å
ta kontaktmedFrøydisEidheim (prosjektleder)tlf. 480 428 26, e-post:
froydis.eidheim@krv.oslo.kommune.no. eller HildeLudt (prosjektmedarbeider)tlf. 413 321
57, e-post: hilde.ludt@krv.oslo.kornmune.no.

Vennlighilsen

Saksbeh: Arkivkode
FrøydisEidheim 126.2.2
Tlf.: 480 428 26

Deres ref: Niltrref (saksnr.).
201400368-7
RevisJonsref:

k(I CI,t4V-
*l."1* =; 

1 A' -
,111

Oslokommune
Kommunerevisjonen

Bydelsutvalgene
v. lederne

Dato: 16.05.2014

FrøydisEidheim Hilde Ludt
Seniorrådgiver seniorrådgiver

Vedlegg:Spørsmåltil bydelsutvalgene

Adresse: Telefon resepsJon23 48 68 00 Epost:postmottak@krvAslo.kommune.no
Grenseveien88 Telefaks 23 48 68 01 Internett:http://www.krv.oslo.kommunemo
0663 OSLO Org.nr.:976 819 861
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VedleggSpørsmåltil bydelsutvalgene

Bakgrunn
Bystyretvedtok i 2006 å oppretteen etat som skulleovertabydelenesansvarfor å drive
kommunalesykehjemog følge opp private sykehjemfra 01.01.2007.Med basis i erfaringer
fra de 7 årene som har gått, ønsker Kommunerevisjoneninformasjonom bydelsutvalgenes
syn på styrkerog svakheterved dagensorganisering.

Spørsmålenenederst tar utgangspunkti målene somble satt for etaten i byrådssak79/06
Sykehjem —organisering for bedre balitet og valgfrihet, samt de motforestillingersom kom
til uttrykki høringsuttalelserfra bydelerog andreaktørerpå forslagettil omorganiseringav
sykehjemsdriftensom gjengisi det følgende:

Bedre kapasitetsutnyttelse
Ett av målenefor opprettelsenav Sykehjemsetatenvar at behovetfor sykehjemsplasserskulle
ses for hele byen underett. En sentraletat skulleblant annetutnyttesykehjemskapasiteten
bedre.Bydeleneskulle ikke lenger bære den økonomiskerisikoenknyttet til ledige
sykehjemsplasser.Dette skulle gi størreøkonomiskforutsigbarhetfor bydelene.

økt spesialisering
Økt spesialiseringav sykehjemstilbudetvar en ventetpositiveffekt av etatsopprettelsen.En
sentraletat ville letterekunne tilretteleggetilbudfor særskiltemålgruppermed ulikebehov,
enn det 15bydelerhadde anledningtil.

Fritt sykehjemsvalg
Før opprettelsenav Sykehjemsetatenvar det enkelteutfordringerknyttet til ubalansemellom
tilbud og etterspørseletter sykehjemsplasserpå bydelsnivå.Opprettelsenav Sykehjemsetaten
skullebidra til å silcrebrukernefritt sykehjemsvalg.Dette fordibydeleneikke lengervilleha
en økonomiskinteresseav å fylle opp egne sykehjemsplasserfør de tilbødplasser i andre
bydeler.

Utviklingi kvalitetsarbeidet
Forut for opprettelsenav Sykehjemsetatenvar det antatt at en sentraletat ville kunne
samordneog utviklekvalitetsarbeidetbedre enn det som var tilfelletda sykehjemmeneble
driftet av bydelene,herunderstyrkerekrutteringenav personell,øke andelenfaglærte,bygge
opp og utvikle større fagmiljøer,tilby flere heltidsstillinger/størrestillingsandeler,etablere
ensartedekvalitetssikringstiltak,samt bidra til lik bruk av kontroll-og tilsynsfunksjonene.

Stordriftsfordeler
Opprettelsenav en sentraletat skullebidra til stordriftsfordelerblant annetpå områdersom
anskaffelser,drift og vedlikehold,personal,økonomi,regnskapog administrative
støttefunksjoner.

Bekymringervedrørendeopprettelsenav Sykehjemsetaten
Forut for opprettelsenav Sykehjemsetateni 2007 var det flerebydeler som stilte seg tvilende
til nytten av å oppretteen sentraletat. Det var flere forholdved den gamleordningensom
bydelenemente fungerteog som de mente at en etatsopprettelseikke ville ivaretapå samme
måte. Dette gjaldtblant at
• bydeleneville miste økonomiskhandlefrihetog fleksibilitetved at en størredel av

budsjettetville bli bundetopp,
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en etatsopprettelseville føre til byråkratiseringog dyreresykehjemsplasser,
en etatsopprettelseville føre til at bydelenevillemiste sammenhengeni tiltakskjeden
innenforpleie- og omsorgstjenestene,
det å ta ansvaretfor driftenav sykehjemmenevekkfra bydelene,ville føre til en svekkelse
av bydelssystemetog lokaldemokratietettersomviktigebeslutningervedrørende
tjenestetilbudetble sentralisertog det ble lengreavstandmellombrukere og
beslutningstakere

Spørsmåltil bydelsutvalgene
Har bydelsutvalgetsynspunkterpå/erfaringermed eventuelleforde1erog ulemperved
dagensorganiseringav sykehjemstilbudet,for eksempelnår det gjelderkapasitet,
spesialisering,fritt sykehjemsvalg,kvalitet,effektivitet,eventueltandre forhold?

Har det å overdraansvaretfor driftenav sykehjemtil en sentraletat ført til en svekkelse
av bydelssystemetog lokaldemokratietetterbydelsutvalgetssyn?

Har bydelsutvalgetsynspunkterpå hvordantilsynsrollenmed sykehjemfungererinnen
dagenssykehjemsorganisering?

Har bydelsutva1getsynspunkterpå andreorganisatoriskeløsningerfor sykehjemssektoren
som kan gi bedrekvalitet og mer effektivressursutnyttelse?

Dersomdet ikke er enigheti utvalgeti synetpå de ulike spørsmålene,kan dette framkommei
svaret.



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak  225/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
KOMITESTRUKTUR / OPPGAVER HUSK 
 
 
 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
HUSK vil heretter få økonomisaker til behandling.  
 





Oslo kommune
Byrådslederens kontor

liste over høringsinstanser

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201402980-3 Helene S Sevre


Dato: 27.06.2014

Arkivkode:

024

HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES POLITVEDTEKT

1.Innledning: 

Oslo kommune sender med dette på høring to alternative forslag til regulering av tigging i Oslo
kommunes politivedtektt.

Forslag 1: Forbud mot tigging

Forslag 2: Vilkår for pengeinnsamling (herunder tigging)

Forslagene er nærmere omtalt i punkt 3 nedenfor.

Høringsfristen er 15.08.2014

Høringssvarene merkes 201402980 og sendes til: postmottak@byr.os1o.kommune.no

Etter at høringen er gjennomført, vil forslagene bli lagt frem for bystyret. Endringer i
kommunens politivedtekt må stadfestes av Politidirektoratet før de kan tre i kraft.

' Forskrift 6. jun. 2007 nr. 577

Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no



2.Bakgrunnen for forslagene: 

Forskrift om politivedtekt i Oslo kommune er hjemlet i politiloven2 § 14. Vedtektene regulerer
forhold som kan forstyrre den alminnelige ro, orden og ferdsel mm. Politivedtekten håndheves
av politiet, og overtredelser straffes etter politiloven § 30 nr. 4.

Stortinget har nylig vedtatt en endring i politiloven § 14 nr. 8, og endringen trådte i kraft
20.06.2014. Bestemmelsen lyder nå:

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den
instans departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser....

8 omforbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til
hus. Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.

Lovendringen innebærer at kommunene har fått hjemmel til å fastsette i lokale politivedtekter
at tigging på offentlig sted eller fra hus til hus skal være forbudt, eller underlagt nærmere
vilkår.

Bystyret behandlet i møte 18.06.2014 (sak 200) to forslag om regulering av tigging fra
henholdsvis Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Bystyret fattet følgende vedtak:

«Byrådet bes gjennomføre en høring om endring av Oslo kommunes politiforskrift om følgende
forslag:

 
«Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus erforbudt.»

 
«Det innfores forbud mot pengeinnsamling (herunder tigging) ifølgende områder:

Innenfor Ring 2
På og ved all kollektivtrafikk

-Utenfor kjøpesentre
-Ved privatboliger.

Forbudet gjelder fra 1. mai til I. oktober.

Unntattfra forbudet er organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og
Innsamlingsregisteret, samt gjelder ikke personer under 18 år. Politiet gis hjemmel til å innføre
ytterligere begrensninger for pengeinnsamling ved ordensmessige problemer.»

Saken sendes snarest frem for bystyret.»

På denne bakgrunn sendes de to alternative forslagene om regulering av tigging på høring.
Høringsbrevet legges også ut på Oslo kommunes nettsider.

2 Lov 4. august 1995 nr.53 om politiet
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3.0m forslagene: 


Forslag 1: Forbud mot tigging

Forslaget om endring i politiloven § 14 nr. 8 begrunnes i lovens forarbeider3 slik:

«Det er påkrevet og naturlig at den enkelte kommune har tilstrekkelige virkemidler til å
møte lokale ordensmessige utfordringer som tigging kan medføre. Det er en viktig del
av det lokale selvstyre at kommunene gis adgang til både å stanse og regulere tigging
dersom virksomheten får etfor stort omfang, bringer med seg uorden og kriminalitet
eller skaper utrygghet i befolkningen.»

Departementet viste til at dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad gir kommunene virkemidler
som er egnet til å bekjempe de ordensproblemer som er oppstått som følge av siste års økende
tilstrømming av tiggere. Departementet uttalte også at en lovhjemmel til å gi tiggeforbud lokalt
vil sikre fleksibilitet, og at et forbud ikke gis med mindre lokale myndigheter ser behov for det.

I henhold til forarbeidene til den nye bestemmelsen i politiloven § 14 nr. 8, skal begrepet
tigging forstås slik at det omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren
skal bruke på seg selv eller sine nærmeste. Innsamlinger til humanitære og allmennyttige
formål faller utenfor, ikke bare når det er registrert i innsamlingsregisteret, men også i andre
tilfeller. Det vises til eksempler som skoleklasser og idrettslag som samler inn penger til turer.
Slik virksomhet skal ikke kunne rammes av et tiggeforbud, fordi den fremmer allmenne
interesser og er knyttet til skolesystemet og organisert idrett.

Det presiseres at virkeområdet for et tiggeforbud også skal ramme tigging som foregår ved å
kontakte personer i deres bopel.

I høringsbrevet4 departementet sendte ut, ble forslaget om tiggeforbud vurdert opp mot Norges
forpliktelser etter den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om
sivile og politiske rettigheter (SP).

Det vises til de drøftelser som fremgår av høringsbrevet:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/id/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horinz—forslag-til-
endring-i-politiloven-adgang-for-kommunene-til-a-forby-tigging-pa-offentlig-
sted/Horingsbrev.html?id=753879 


Flere høringsinstanser hadde sterke innvendinger mot et tiggeforbud, særlig begrunnet ut fra
menneskerettslige vurderinger og humanitære hensyn. Departementet anser at en lovhjemmel
for kommunene til å vedta tiggeforbud er tilstrekkelig begrunnet i hensynet til å hindre uorden
og kriminalitet og derfor ikke i strid med de menneskerettslige forpliktelsene.

Et eventuelt forbud mot tigging i Oslo kommune må tas inn i kommunens eksisterende
politivedtekt. Vedtekten kapittel 2 omhandler orden på offentlig sted og det vil være naturlig å
plassere en bestemmelse om tiggeforbud i det kapittelet. Det foreslås derfor at et eventuelt
forbud tas inn i en ny § 2-1 a. i Oslo kommunes politivedtekt.

3 Prop. 83 L (2013-2014) og Innst. 275 L (2013-2014)
4 Horing —forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted) 21.03.2014
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Ny § 2-1 a. vil da lyde:

§ 2-1 a. Forbud mot tigging

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.

Det bes om høringsinstansenes kommentarer til forslag 1



Forslag 2: Vilkår for pengeinnsamling (herunder tigging)

Ved en endring i politiloven § 14 nr. 8, ble det i juni 2013 åpnet for at kommuner kan sette
vilkår for pengeinnsamling i sine politivedtekter.

I årets endring av § 14 nr. 8, som trer i kraft 20.06.2014, videreføres adgangen til å kunne
fastsette vilkår for tigging.

Departementet uttaler at ettersom kommunene gis hjemmel til å kunne forby tigging, må det
som et alternativ være mulig å sette relativt vidtrekkende vilkår.

Vilkårene vil mest praktisk regulere tid og sted for tigging og må formuleres på en tydelig måte
i politivedtektene. Det fremheves i forarbeidene at kommunene må samarbeide med politiet for
å fastsette vilkår som vil være mulig å håndheve på en god måte.

Som nevnte ovenfor, vil en eventuell bestemmelse om tiggeforbud naturlig passe under kapittel
2 i eksisterende politivedtekt. Det samme vil gjelde for en bestemmelse om vilkår for
pengeinnsamling (herunder tigging). Den beste plasseringen av en eventuell slik bestemmelse
vil også være i en ny § 2-1 a. i Oslo kommunes politivedtekt.

Ny § 2-1 a. vil da lyde:

§ 2-1 a. Vilkårfor pengeinnsamling (herunder tigging)

Det innføres forbud mot pengeinnsamling (herunder tigging) ifølgende områder:

Innenfor Ring 2
På og ved all kollektivtrafikk

-Utenfor kjøpesentre
Vedprivatboliger.

Forbudet gjelder fra 1. mai til 1. oktober.

Unntattfra forbudet er organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og
Innsamlingsregisteret, samt gjelder ikke personer under 18 år. Politiet gis hjemmel til å innføre
ytterligere begrensninger for pengeinnsamling ved ordensmessige problemer.

Det bes om høringsinstansenes kommentarer til forslag 2.

Med hilsen

Nils Holm
kommunaldirektør Trond Andersen

seksjonssjef
Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Liste over høringsinstanser
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Vedlegg

Liste over høringsinstanser

Oslo politidistrikt: postoslo@politiet.no

Bydel Alna: postmottak@bal.oslo.kommune.no  

Bydel Bjerke: postmottak(ci2bbj.oslo.kommune.no  

Bydel Frogner: postmottak@bfr.oslo.kommune.no 


Bydel Gamle Oslo: postmottak@bgo.oslo.kornmune.no  

Bydel Grorud: postmottak@bgr.oslo.kornmune.no  

Bydel Grüneløkka: postmottak i,bga.oslo.korrimune.no  

Bydel Nordre Aker: postmottak@bna.oslo.kommune.no  

Bydel Nordstrand: postmottak@bns.oslo.kommune.no  

Bydel Sagene: postmottak@bsr.oslo.kommune.no  

Bydel St. haugen: postmottak@bsh.oslo.kommune.no  

Bydel Stovner: postmottak@bsr.oslo.kommune.no 


Bydel Søndre Nordstrand: postmottak@bsn.oslo.kommune.no

Bydel Ullern: postmottak@bun.oslo.kommune.no 


Bydel Vestre Aker: postmottak@bva.oslo.kommune.no  

Bydel østensjø: postrnottak@bos.oslo.kommune.no

Rådet for innvandrerorganisasjoner: innvandreraadet@byr.oslo.kommune.no

Det sentrale eldreråd: siri-anett.myhre@heLoslo.kommune.no 


Rådet for funksjonshemmede: benteingrid.arnesen@hel.oslo.kommune.no 


Den Norske Advokatforening: post@advokatforeningen.no  

Organisasjon mot offentlig diskriminering: kontakt@omod.no

Human-Etisk Forbund: human@hurnan.no 




Norsk senter for menneskerettigheter: j.f.nilsen@nehr.uio.no

Kirkens bymisjon: firmapost@bymisjon.no


Kirkevergen i Oslo: robert.wright@oslo.kirken.no

Fattighuset: fattighuset@yahoo.com


Velferdsalliansen: post@velferdsalliansen.no


Frelsesarmeen i Oslo: post@frelsesarmeen.no


Frelsesarmeens rusomsorg: rusomsorgenfrelsesarmeen.no 


Oslo Røde kors: kontakt.oslogredeross.no 


Folk er folk: post@folkerfolk.no


Rusavhengiges interesseorganisasjon (RIO): gisleanderssen24@hotmail.com

Foreningen for human narkotikapolitikk: arild.knutsen@fhn.no


Virke: info@virke.no


Næringslivets Hovedorganisasjon: firrnapost@nho.no

Akademikerne: post@akademikerne.no


Landsorganisasjonen LO: lo@lo.no


UNIO: post@unio.no


YS:post gys.no

Velferdsetaten: postmottak@vel.oslo.kommune.no

Bymiljøetaten: postmottak@bym.oslo.kommune.no


Eiendoms- og byfornyelsesetaten: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Plan- og bygningsetaten: postmottak@pbe.oslo.komtnune.no 

Renovasjonsetaten: postmottak@ren.oslo.kommune.no


Brann- og redningsetaten: postmottak@bre.oslo.kommune.no


Huseiernes Landsforbund: post@huseierne.no



Foreningen Byfolk Oslo Sentrum: glenn(&,byfolk.no 

Byantikvaren: postmottak@byantikvaren.oslo.kommune.no

OBOS: obos@obos.no


Boligbygg Oslo KF: postmottak(ib,boligbygg.oslo.kommune.no 

Omsorgsbygg Oslo KF: postrnottak(&,oby.oslo.kommune.no 

Undervisningsbygg Oslo KF: postmottak@ubf.oslo.kommune.no

JussBuss: Arbins gate 7, 0253

Juridisk rådgivning for kvinner: post-mottakjurk.no 
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BU-sak  227/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.14 
 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, AU, M IBU OG 
DRIFTSSTYRET VED MAJORSTUEN SKOLE (H) 
 
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som representant til bydelsutvalget Frogner 
for valgperioden 2011-2015 fra Elisabet Parmeggiani, som er valgt inn i som representant for 
partiet Høyre. Det søkes om fritak grunnet helsemessige årsaker. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet har 3.1.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7, 
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal 
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så 
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8. 
 
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre 
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan 
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom 
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad. 
 
Vedkommende sitter i tillegg som medlem i arbeidsutvalget og miljø- og byutviklingskomiteen, 
samt som varamedlem i driftsstyret ved Majorstuen skole, og trer også ut her. Nina Stanghov 
Ulstein rykker opp som fast medlem av BU. Carl Henrik Bastiansen rykker opp som fast medlem 
av AU. Elenor W. Holter rykker opp som fast medlem av MIBU. Høyre bes om å komme med 
forslag til nye varamedlemmer medlemmer til AU og MIBU og til driftsstyret ved Majorstuen 
skole. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for Elisabet Parmeggiani. 
Nina Stanghov Ulstein rykker opp som fast medlem av BU. Carl Henrik Bastiansen rykker opp 
som fast medlem av AU. Elenor W. Holter rykker opp som fast medlem av MIBU. 
 
Høyre foreslår ………………… som nytt varamedlem i arbeidsutvalget.  
 
Høyre foreslår ………………… som nytt varamedlem i miljø- og byutviklingskomiteen. 
 
Høyre foreslår …………………som nytt varamedlem til driftsstyret ved Majorstuen skole.  
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BU-sak  228/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.14  
 
 
SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET FROGNE R (V) 
 
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som vararepresentant (vara-vara) til 
bydelsutvalget Frogner for valgperioden 2011-2015 fra Naomi Ichihara Røkkum, som er valgt inn 
i som vararepresentant for partiet Venstre. Det søkes om fritak grunnet flytting.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har 3.1.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7, 
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal 
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så 
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8. 
 
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre 
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan 
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom 
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad. 
 
Imidlertid er det slik at representanter i bydelsutvalget må ha sin folkeregisterregisterte bosted i 
bydelen, jfr kommunelovens § 15 nr. 1. I den perioden en valgt representant ikke har sitt 
folkeregisterregistrert bosted i bydelen, er ikke vedkommende valgbar til bydelsutvalget. 
 
På denne bakgrunn anses at Naomi Ichihara Røkkum må tre ut av sitt verv i bydelsutvalget. 
Begrunnelsen for dette er at hun har meldt flytting til Folkeregistret ut av bydel Frogner med 
virkning fra og med 10. mars 2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for Naomi Ichihara 
Røkkum.  
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BU-sak  229/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
ENDRINGER I ARBEIDERPARTIETS REPRESENTANTER I RÅD O G UTVALG 
 
Det er meldt ønske om følgende endring av Arbeiderpartiets representanter i råd og utvalg: 
Eventuelle ytterligere endringer fremmes direkte til BU møtet.   
 
HUSK (vara) 
Inn - Jørn Boretti 
Ut - Emil Aas Stoltenberg 
 
Tilsynsutvalget I Majorstuetunet og Fagerborghjemmet / Norabakken (fast) 
Inn – Jørn Boretti 
Ut – Anne Margrethe Fjermeros 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fritak 
Bydelsutvalget fritar Emil Aas Stoltenberg for sitt verv i HUSK.  
 
Bydelsutvalget fritar Anne Margrethe Fjermeros for sitt verv i Tilsynsutvalget I Majorstuetunet og 
Fagerborghjemmet / Norabakken. 
 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner Jørn Boretti som vara til HUSK. 
 
Bydelsutvalget oppnevner Jørn Boretti som medlem av Tilsynsutvalget I Majorstuetunet og 
Fagerborghjemmet / Norabakken. 
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BU-sak  230/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
ENDRINGER I FREMSKRITTSPARTIETS REPRESENTANTER I RÅ D OG UTVALG 
 
Det er meldt ønske om følgende endring av Fremskrittspartiets representanter i råd og utvalg: 
Eventuelle ytterligere endringer fremmes direkte til BU møtet.   
 
 
Tilsynsutvalget II Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet (fast)  
Inn – Sima Javanmardi 
Ut – Hans Høegh Henrichsen 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fritak 
Bydelsutvalget fritar Hans Høegh Henrichsen for sitt verv i Tilsynsutvalget II Frognerhjemmet og 
Uranienborghjemmet. 
 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner Sima Javanmardi som medlem av Tilsynsutvalget II Frognerhjemmet 
og Uranienborghjemmet. 
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BU-sak  231/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER I RÅD OG UTVALG 
 
Etter en gjennomgang viser det seg at Høyre mangler 1 vara til AU og 1 vara til Tilsynsutvalget 
for hjemmetjenester. Bydelsutvalget ber Høyre komme med forslag til representanter. Eventuelle 
ytterligere endringer fremmes direkte til BU møtet.   
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner ……………. som vara til AU. 
 
Bydelsutvalget oppnevner ……………. som medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenester. 
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Kåre Sagmo-Søvde

Fra: Carl-Henrik Bastiansen <chbastiansen@hotmail.com>

Sendt: 26. august 2014 12:20

Til: Kåre Sagmo-Søvde

Kopi: Bjarne Ødegaard; Ola Kvisgaard; B Auke

Emne: RE: Innstillinger

Hei Kåre! 

 

Fint hvis dere kan få delt ut dette blant sakspapirene i ettermiddag. Det dreier seg om endringer for Høyre 

i komiteer, tilsyn og utvalg. 

 

  

Bydelsutvalgets AU: 

Supplering etter Elisabet Parmeggiani og Britt Eia  

Carl Henrik Bastiansen 

Beate Brovig Auke 

  

Varamedlemmer 

Ulf Hordvik (fortsetter som 1. varamedlem) 

Hans Borge, velges som 2 varamedlem etter Carl Henrik Bastiansen 

Tjeran Vinje, velges som 3 varamedlem etter Beate Brovig Auke 

  

  

Supplering av MIBU 

Elisabet Parmeggiani har søkt om fritak.  Høyre foreslår Mette B som nytt varamedlem. 

Arne Slettebøe har søkt om fritak.  Høyre foreslår Jens Christian Blix som nytt varamedlem. 

  

Supplering av av Høyres BU gruppe 

Elisabet Parmeggiani har søkt om fritak.  Høyre foreslår Jens Christian Blix som nytt varamedlem. 

  

Elin Festøy har søkt om fritak fra vervet som leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester. 

Høyre foreslår Tommy Gilen som ny leder av Tilsynsutvalget. 

  

 

 

Videre bør det påses at vedtakene i protokollen fra 25.6 som ble ufullstendig rettet opp 1.7 tas inn i 

protokollen nå, og at den elektroniske versjonen fra 25.6 rettes opp slik at det er mulig å se de 

vedtakene uten å lete i tre protokoller. 

 

 

mvh 

 

Carl-Henrik Bastiansen 

gruppeleder (H) 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak  232/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
ENDRINGER I VENSTRES REPRESENTANTER I RÅD OG UTVALG  
 
Eventuelle endringer fremmes direkte i BU møtet.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
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BU-sak  233/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
ENDRINGER I SOSIALISTISK VENSTREPARTIS REPRESENTANT ER I RÅD OG 
UTVALG 
 
Eventuelle endringer fremmes direkte i BU møtet.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
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BU-sak  234/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
BYDELSUTVALGET INVITERES TIL Å UTNEVNE EN OBSERVATØ R MED VARA 
TIL FISU FROGNER 
 
Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene (ISU) er regulert i Oslo Idrettskrets lov og gjennom 
retningslinjer vedtatt av styret i Oslo Idrettskrets. På tinget til Oslo Idrettskrets 4. juni i år ble 
paragrafen som regulerer ISU endret.  Kretsstyret vedtok i vår også endringer i retningslinjene. 
Disse endringene er nå gjort gjeldende. 
 
Endringene i loven går i all hovedsak på å strukturere paragrafen bedre. Forholdet til 
bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen var tidligere regulert i loven, men er nå tatt ut og 
innarbeidet i retningslinjene. 
 
Les hele Oslo Idrettskrets lov her (§ 19 omhandler ISU): 
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Oslo/Dokumentarkiv/OIKs%20lov%20
2014.pdf  
 
Endringene i retningslinjene består av språklige presiseringer og tilpasninger til dagens praksis. 
De konkrete endringene består i: 
 

1. Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en observatør med vara til ISU. Det presiseres at BU-
representanten ikke kan representere ISU utad. Dette er gjort for å gjøre det tydeligere at 
ISU er idrettens utvalg. Bydelsadministrasjonen bes om å stille med sekretær for ISU og 
dets AU. Dette er i henhold til dagens praksis i de fleste ISUer. 

2. Valg til AU i ISU skal gjøres i september hvert år. 
3. Det skal skrives protokoll fra møter i ISU og dets AU. 

 
Les retningslinjene her: http://www.idrett.no/krets/oslo/ISU/Sider/retningslinjerforisu.aspx 
 
Retningslinjene punkt 3 lyder følgende:  
 
Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en observatør med vara til idrettens samarbeidsutvalg og 
dets AU. Bydelsutvalgets representant og vararepresentant bør være medlem av BU (faste eller 
vara). Bydelsutvalgets representant har talerett og forslagsrett, men kan ikke representere ISU 
utad. 
 
Januar 2012 ble Britt Eia oppnevnt som representant, med Ulf Hordvik som vara. Da Britt Eia 
ikke lenger er medlem av Frogner Bydelsutvalg trengs det vedtas ny(e) observatør(er).    
 



2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Friluftslivets og 
idrettens samarbeidsutvalg (FISU) Frogner Medlem: ………… Varamedlem: 
……………… 
 
 























































2014 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes v alg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 595 573 563 561 556 550 554 550
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0 0 0 0
ASOR AS 24 25 23 23 22 22 22 22
Attendo Care AS 10 10 11 11 9 9 9 9
CityMaid AS 51 50 47 51 51 51 51 53
Kamfer AS 38 40 39 41 43 43 45 48
Oslo Helse og Omsorg AS 60 61 58 58 57 56 57 56
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS 7 7 7 7 6 7 7 7
Total Helseservice AS 32 31 31 30 32 32 34 35
Unicare Omsorg AS 100 100 115 98 97 101 94 96
Sum komm.utfører 595 573 563 561 556 550 554 550 0 0 0 0
Sum private utførere 322 324 307 309 317 321 319 326 0 0 0 0
Sum alle utførere 917 897 872 872 873 871 873 876 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 6328:00 5716:23 5996:30 5518:18 5658:03 5591:55 5593:55 5592:29
Privat 2661:39 2432:04 2749:55 2709:57 2721:16 2527:11 2725:39 2747:55
Sum vedtakstid 8989:39 8148:27 8758:36 8240:03 8379:19 8119:06 8319:34 8340:24 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 10:38 09:58 10:39 09:50 10:10 10:10 10:05 10:10 ##### ##### ##### #####
Private utførere 08:15 07:30 08:51 08:46 08:35 07:52 08:32 08:25 ##### ##### ##### #####
Timer og minutter



2014 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes va lg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner 

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 612 598 593 580 592 594 611 604
ASOR AS 8 6 5 6 6 6 6 6
Attendo AS (fra 1.4.2014) 0 1 1 1 1
Kamfer AS 13 18 18 18 18 19 20 23
Oslo Helse og Omsorg AS 7 7 6 19 9 8 8 10
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS 10 11 11 9 11 11 11 12
Unicare Omsorg AS 10 10 12 14 14 15 11 11
Sum komm.utfører 612 598 593 580 592 594 611 604 0 0 0 0
Sum private utførere 48 52 52 56 59 60 57 63 0 0 0 0
Sum alle utførere 660 650 645 636 651 654 668 667 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 9308:24 8262:57 8584:44 7652:39 8170:24 7882:16 8084:26
Privat 1389:03 1385:57 1546:56 1558:52 1395:28 1482:19 1419:57
Sum vedtakstid 10697:27 9648:54 10131:40 9211:31 9565:52 9364:35 9504:23 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 15:12 13:49 14:28 13:11 13:48 13:16 13:13 00:00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 28:56 26:39 29:44 27:50 23:39 24:42 24:54 00:00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



2014 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukern es valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 42 46 46 48 49 50 53 54
ASOR AS 3 3 3 4 4 4 4 4
Sum komm.utfører 42 46 46 48 49 50 53 54 0 0 0 0
Sum private utførere 3 3 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Sum alle utførere 45 49 49 52 53 54 57 58 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 487:13 436:02 607:46 592:05 544:37 536:21 582:17 589:42
Privat 59:22 53:38 62:21 67:50 49:04 47:29 49:04 49:04
Sum vedtakstid 546:35 489:40 670:07 659:55 593:41 583:50 631:21 638:46 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:36 09:28 13:12 12:20 11:06 10:43 10:59 10:55 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 19:47 17:52 20:47 16:57 12:16 11:52 12:16 12:16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter
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Sendt: 18. juli 2014 13:01

111: Postmottak Bydel Frogner I
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Hei

Vi viser til den vedlagte henvendelsen med anmodning om forvaltningsrevisjon

Det er kontrollutvalget som vedtar nye forvaltningsrevisjoner Det skjer normalt i utvalgets møter slutten av

august og slutten av januar. Kommunerevisjonen fremmer forslag til kontrollutvalget etter en samlet

vurdering av risiko, vesentlighet og noen andre faktorer.

Kommunerevisjonen har videresendt henvendelsen fra Bydel Frogner til kontrollutvalgets sekretariat.

Kommunerevisjonen vil dessuten vurdere om innspillet fra Bydel Frogner bør innarbeides i

Kommunerevisjonens samlede forslag til kontrollutvalgets møte 26. august.

Vi vil sørge for at Bydel Frogner får informasjon om utfallet når det er klart

Det gjennomføres normalt ca. 15 forvaltningsrevisjoner i året etter vedtak i kontrollutvalget. Utvalget vedtar

også oppfølgingsundersøkelser etter tidligere forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og enkelte andre

undersøkelser.

Med vermlig hasen
Lars Normann Mikkelsen

a vdel ingsd wektor

Avdeling for forvaltningsrevisjon

Kommunerevisjonen
Oslo kommune,
Tlf. dir: 23 48 68 29
Mobt: 916 79 949

Sentralbord: 02 180

www kommunerevsionen.oslo kornmune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis clu ikke må

Fra: Posbnottak Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Sendt: 3. juli 2014 12:02

Fra: Kåre Sagmo-Søvde
Sendt: 3. juli 2014 10:20
Til: Postmottak Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Kopi: Wenche Ørstavik; Olaf Varslot; Anne-M. Moe-Christensen; Heidi Damengen
Emne: Brev - Anmodning om forvaltningsrevisjon

Vedlagt ligger brev Anmodning om forvaltningsreviston.

Sender i tillegg originaler pr. post.

Med vennlig Msen

gåre Sagmo-Sovde

Itif733

http://webmail.oslo.kommune.no/owa/?ae—Item&t=1PM.Note&id—RgA... 18.07.2014



Oslo kommune
Bydel Frogner

Bydelsadministrasjonen

Kommunerevisjonen

postmottak@krv.oslo.kommune.no

Deres ref:Vår ref (saksor.):Saksbeh.:

Kåre Sagmo-Sevde

ANMODNING OM FORVALTNINGSREVISJON

Dalo: 03.072014

Arkwkode:

Bydelsutvalget i Frogner Bydel har på møte 1. Juli vedtatt å be om en forvaltningsrevisjon av
bydelens økonomirutiner.

Bakgrunnen for vedtaket er at Bydelsutvalget ved gjentatte anledninger og over lengre tid har fått
seg forelagt så dårlig økonomisk styringsinformasjon at Bydelsutvalget med den
styringsinformasjon det blir forelagt ikke ser seg i stand til å kunne utføre de tilsynsoppgaver
reglement for bydelene pålegger utvalget. Det er Bydelsutvalgets oppfatning at administrasjonen i
bydelen ikke klarer å gi betryggende forklaringer på avvik mellom utviklingen av ressursbruk,
tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til
forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren. Bydelsutvalget kan ikke se at det er gjort
forbedringer etter kommunerevisjonens rapport 17/2009 som i tilstrekkelig grad reparerer de
svakhetersom der ble påpekt.

For ordens skyld vedlegges administrasjonens merknad til vedtaket.

Med hilsen

4, ) --
enehecDrstayik
delsdirektør 1Are aaa

ydelsutvalgets sekretær

Bydel FrognerPosradresse•Teletbn. 02 ISOBankkerdo. 1515.01.00032
Besoksadresse:PosIboks 2400 SolliTelefaks: 23 42 49 01Org. nr. 874 178 702
Sommerrogala 1, mogang0201 Oslo
Heank lbsens gaieE- post postrnotsaVisabfroslo.kommana 
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 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

BU O-sak:   245/2014 

Møtedato:  26.08. 2014 
                     

 

BOLIGBEHOVSKARTLEGGING 
 
Velferdsetaten gjorde en boligbehovskartlegging i 2012, som førte til 

Boligbehovsplanen vedtatt av Bystyret i 2013. Etaten foretok en ny 

kartlegging i mai 2014.  

 

I Oslo er det nå meldt behov for totalt 2 253 boliger i planperioden ut 

2016. Av disse har bydel Frogner meldt et behov på 296 boliger, fordelt på 

252 ordinære kommunale boliger, 25 boliger for brukere med 

funksjonsnedsettelser og 19 boliger til brukere med rus og psykiske 

helseproblemer.  

 

Etter at boligbehovskartleggingen ble gjort i mai måned har bydelen 

overtatt disponeringen av12 boliger i Observatoriegaten fra Boligbygg KF 

og forhandler om leie av 9 hybler i Oscarsgate av Omsorgsbygg KF.  

 

I samarbeid mellom bydelene Vestre Aker, Ullern og oss vil antall boliger 

for psykisk syke gradvis kunne økes gjennom leie i Bøkely stiftelse, 

plassert i Tennisveien 2.  

 

Det vurderes en anbudskonkurranse for å fremskaffe boliger hvor bydelen 

gis tilvisningsrett. Det vil si at boligene eies, drives og leies ut, av private 

eiere, men bydelen kan beslutte hvem som skal flytte inn. En slik løsning 

vil være avhengig av kostnadsnivå.  

 

Vedlegg: 

- Boligbehovskartleggingen 



  

 

Rapporten inneholder oppdaterte 
tall over boligbehovet for ulike 
målgrupper og boligtyper for 

perioden 2015–2016. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegging av meldte boligbehov 
per mai 2014  

for perioden 2015-2016 
 

Kartlegging 
boligbehov 
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1. Innledning  

Velferdsetaten kartla i 2012 bydelenes behov for boliger i perioden 2013-2016. Resultatene 

dannet grunnlag for Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013- 2016, vedtatt av Oslo bystyre 

i sak 49/2013. I boligbehovsplanen ble behovet for nye kommunalt disponerte boliger fram til 

2016 anslått å være 2589 boliger.  

 

Etter dette har Velferdsetaten fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester å 

gjennomføre årlige kartlegginger, for å presentere oppdaterte tall. Årets undersøkelse er 

gjennomført med samme spørsmål som tidligere år, for å få sammenliknbare tall. Bydelene er 

i vurderingen av sitt boligbehov bedt om å trekke fra antall ledigstilte boliger per år og 

vedtatte boligprosjekter. Dette for å synliggjøre netto boligbehov.  

 

Flere bydeler har redegjort utførlig om hvilke bygge- og ombyggingsprosjekter som er 

igangsatt som vil resultere i nye boliger i perioden. Det er også økt aktivitet med innleie og 

inngåelse av tilvisningsavtaler. Flere bydeler har dessuten satt i gang tiltak for å øke 

gjennomstrømmingen i kommunale boliger ved målrettet utnyttelse av startlån og tilskudd.  

Etter som det nå er gjennomført behovskartlegging over tre år har vi i tillegg til å presentere 

årets tall, valgt å samle innmeldte boligbehov for hele perioden fordelt på type bolig, slik dette 

har utviklet seg per bydel. Dette kan gi grunnlag for å se tendenser og å se hvordan behovet 

har endret seg lokalt i hver bydel. Det er grunn til å tro at bydelenes arbeid med å registrere 

boligbehov har utviklet seg i perioden. Generelt kan det antas at registreringene er blitt mer 

treffsikre etter hvert som bydelene har jobbet med å kartlegge boligbehovet over tid. Arbeidet 

med bydelsvise konsekvensutredninger for å definere behov for boliginvesteringer har i 

tillegg bidratt til at kunnskapen om behovene er økt.  

 

I 2014 er det meldt behov for 2253 nye kommunalt disponerte boliger. Dette er en økning i 

forhold til 2013, men en nedgang i forhold til 2012.  

 

Matrisen viser utviklingen for totalt innmeldt boligbehov siste tre år. 

 
 

 

Bydelene er også i år bedt om å rapportere boligbehovet på henholdsvis  

 ordinære kommunale boliger 

 tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser 

 spesielle botilbud for personer med utfordringer knyttet til rus/psykiatri 

1900

2000
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2200

2300
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år 2012 år 2013 år 2014

Totalt boligbehov 2012 -2014  
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Denne gang er det meldt inn et behov for perioden 2015 - 2016 på 1456 nye ordinære 

kommunale boliger. Videre er det meldt behov for 380 tilrettelagte boliger for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne og 417 boliger til personer med utfordringer knyttet til rus 

og/eller psykiatri.  

Matrisen viser bydelenes meldte behov i 2014. 

 

 

 

Diagrammet viser totalt innmeldt boligbehov for årene 2015 – 2016 fordelt på de tre ulike 

hovedkategoriene. 

 

 

 

Som tabellene viser er det størst behov for ordinære kommunale boliger i bydelene Gamle 

Oslo, Frogner og Nordre Aker. Bydelene Grorud og Søndre Nordstrand melder størst behov 

Boligbehov per kategori 2014

Bydel Ordinære kommunale boliger Boliger funksjonsnedsettelser Boliger rus og psykiatri 

Bydel Gamle Oslo 215 10 30

Bydel Grünerløkka 20 15 12

Bydel Sagene 0 15 19

Bydel St. Hanshaugen 66 17 26

Bydel Frogner 252 25 19

Bydel Ullern 81 11 4

Bydel Vestre Aker 100 8 8

Bydel Nordre Aker 234 24 65

Bydel Bjerke 103 14 25

Bydel Grorud 15 53 47

Bydel Stovner 114 17 15

Bydel Alna 54 0 7

Bydel Østensjø 40 27 38

Bydel Nordstrand 72 15 36

Bydel Søndre Nordstrand 90 129 66

Totalt 1456 380 417
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Ordinære kommunale boliger

Boliger funksjonsnedsettelser

Boliger rus og psykiatri



Side 5 av 20 

 

for boliger til personer med funksjonsnedsettelser. Bydelene Grorud og Søndre Nordstrand 

har størst behov for boliger til personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Bydel 

Søndre Nordstrand har for øvrig store behov innenfor alle kategoriene.  

Nærmere om behov i de ulike kategoriene fordelt på bydeler følger nedenfor.  

 

2. Behov for ordinære kommunale boliger 2015 – 2016 
 

2.1 Totalt behov for ordinære kommunale boliger meldt i 2014 

Det er i 2014 totalt meldt inn behov for 1456 ordinære kommunale boliger.  

Behov for ordinære kommunale 

boliger meldt i 2014.  

 Bydel Behov 

Bydel Gamle Oslo 215 

Bydel Grünerløkka 20 

Bydel Sagene 0 

Bydel St. Hanshaugen 66 

Bydel Frogner 252 

Bydel Ullern 81 

Bydel Vestre Aker 100 

Bydel Nordre Aker 234 

Bydel Bjerke 103 

Bydel Grorud 15 

Bydel Stovner 114 

Bydel Alna 54 

Bydel Østensjø 40 

Bydel Nordstrand 72 

Bydel Søndre Nordstrand 90 

Totalt 1456 

 

Søylediagrammet viser variasjonene i boligbehovet.

 
Som tabellen viser er det store variasjoner. Fra bydelene Sagene og Grünerløkka som melder 

215 

20 
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66 

252 
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behov for henholdsvis 0 og 20 boliger til bydelene med størst boligbehov, bydelene Frogner 

og Nordre Aker som melder behov for henholdsvis 252 og 234 boliger.  

 

Bydelene Grorud og Grünerløkka oppgir å ha god dekning.  

Bydel Sagene har som kjent behov for å redusere antallet kommunale boliger.   

 

2.2 Behov etter boligstørrelse 

 

Tabell som viser boligbehov etter størrelse på boligen.  

 
Bydelene melder i 2014 om størst behov for små boliger.  Av det totale boligbehovet på 1456 

er 1100 ett- og toroms boliger. Dette er den samme fordelingen mellom boligstørrelser som 

bydelene har meldt i foregående år. 

 

 

Diagrammet viser fordelingen av ønsket boligstørrelse.  

 
 

1 roms; 550 

2 roms ; 560 

3 roms ; 184 

4 roms; 98 

5 roms; 42 
6 roms; 22 

Boligbehov 2014 etter boligstørrelse  
Bydel 1 roms 2 roms 3 roms 4 roms 5 roms 6 roms Totalt 

Bydel Gamle Oslo 50 70 45 30 12 8 215 

Bydel Grünerløkka 0 0 8 12 0 0 20 

Bydel Sagene 0 0 0 0 0 0 0 

Bydel St. Hanshaugen 0 40 20 6 0 0 66 

Bydel Frogner 183 53 12 0 0 4 252 

Bydel Ullern 59 19 3 0 0 0 81 

Bydel Vestre Aker 40 60 0 0 0 0 100 

Bydel Nordre Aker 90 110 20 10 3 1 234 

Bydel Bjerke 33 52 0 0 13 5 103 

Bydel Grorud 10 5 0 0 0 0 15 

Bydel Stovner 0 50 40 16 6 2 114 

Bydel Alna 5 27 14 7 1 0 54 

Bydel Østensjø 25 4 4 5 2 0 40 

Bydel Nordstrand 20 40 6 4 2 0 72 

Bydel Søndre Nordstrand 35 30 12 8 3 2 90 

Totalt 550 560 184 98 42 22 1456 
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2.3 Utvikling i behov for ordinære kommunale boliger 2012- 2014  

Dersom vi ser på utviklingen i meldt behov for ordinære kommunale boliger over tre år 

utvikler dette seg som vist i tabellen nedenfor. 

 
 

 

Det totale behovet for ordinære kommunale boliger er redusert, men det er store variasjoner 

mellom bydelene.  

Søylediagram som viser endringer i boligbehovet fra første kartlegging i 2012 til 2014. 

 

 

Behov for ordinære kommunale boliger 

2012 2013 2014

Bydel Gamle Oslo 138 158 215

Bydel Grünerløkka 20 20 20

Bydel Sagene 0 0 0

Bydel St. Hanshaugen 133 0 66

Bydel Frogner 255 303 252

Bydel Ullern 94 94 81

Bydel Vestre Aker 21 90 100

Bydel Nordre Aker 221 231 234

Bydel Bjerke 105 115 103

Bydel Grorud 15 15 15

Bydel Stovner 124 124 114

Bydel Alna 136 54 54

Bydel Østensjø 112 57 40

Bydel Nordstrand 48 48 72

Bydel Søndre Nordstrand 166 149 90

Totalt 1588 1594 1456
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Som vist er det særlig tre bydeler som melder et økt behov i perioden: Bydelene Gamle Oslo, 

Vestre Aker og Nordstrand. For bydel Nordstrand oppgis dette å være knyttet til avvikling av 

Norsk Folkehjelps tilbud på Bekkelagstunet.  

Tre bydeler melder en vesentlig nedgang i behovet i perioden; Bydelene Østensjø, Alna  og 

Søndre Nordstrand. For bydel Søndre Nordstrand er det stor aktivitet opp mot private 

utbyggere og inngåelse av tilvisningsavtaler en medvirkendeårsak. Bydelen har også innledet 

samarbeid med nabobydelene om tilbud til de mest krevende brukerne, og har lagt inn i sin 

beregning at kjøpet av OBOS` utleieboliger vil gi et tilskudd til bydelen.  

Bydel St. Hanshaugen meldte et stort behov i 2012. I 2013 var det stor aktivitet med inngåelse 

av innleie- og tilvisningsavtaler fra privat utbygger i bydelen. I 2014 er behovet igjen økt.  

Bydel Stovner omtaler i sin rapportering at de har behov for 1- roms leiligheter, men sier: « 

Bydelen melder ikke inn behov for 1-roms leiligheter da disse ikke fyller dagens krav til 

byggeforskrifter.»  

 

Bydel Sagene har i hele perioden meldt at de har behov for å avvikle et stort antall boliger. I 

og med at denne bydelens «negative behov» ikke påvirker de øvrige bydelene meldes det ikke 

behov fra denne bydelen. Bydelen oppgir å være i gang med en eiendomsstrategi i samarbeid 

med Boligbygg Oslo KF som skal utrede konkrete mål for avvikling og foredling av 

boligmassen. 

 

 

3. Behov for boliger for personer med nedsatt funksjonsevne for perioden 

2015 – 2016 

 

3.1 Totalt behov for boliger til personer med funksjonsnedsettelser meldt i 2014.  

 

Som tabellen viser er det i 2014 totalt meldt inn behov for 380 nye boliger for personer med 

nedsatt funksjonsevne. 

Boligbehov 2014 for 
personer med 
funksjonsnedsettelser      
Bydel Funksjonshemmede Utviklingshemmede 

Bydel Gamle Oslo 3 7 

Bydel Grünerløkka 10 5 

Bydel Sagene 0 15 

Bydel St. Hanshaugen 17 0 

Bydel Frogner 25 0 

Bydel Ullern 1 10 

Bydel Vestre Aker 0 8 

Bydel Nordre Aker 8 16 

Bydel Bjerke 5 9 

Bydel Grorud 4 49 

Bydel Stovner 2 15 

Bydel Alna 0 0 

Bydel Østensjø 7 20 

Bydel Nordstrand 2 13 

Bydel Søndre Nordstrand 71 58 

Totalt 155 225 
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Diagrammet viser fordelingen i behov mellom bydelene.   

 

 

Som vist er det ulikt behov i bydelene. Bydelene Frogner og Søndre Nordstrand melder størst 

behov for boliger til personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Bydelene Grorud og Søndre 

Nordstrand har størst behov for boliger til personer med utviklingshemming. Bydel Søndre 

Nordstrand har stort behov for boliger til begge målgruppene. 

 

3.2. Behov for boliger til personer med funksjonsnedsettelse delt mellom tilpassede 

boliger til rullestolbrukere og boliger med eller uten personalbase.  

Behovet for boliger til målgruppene innen mennesker med nedsatt funksjonsevne kan videre 

splittes i forhold til behov for å etablere boliger til rullestolbrukere, og samlokaliserte boliger 

med eller uten personalbase. 

Bydelene Frogner og Søndre Nordstrand har størst behov for boliger tilpasset rullestolbrukere. 

Bydel Grorud har behov for boliger til personer med utviklingshemming både med og uten 

personalbase. Bydel Søndre Nordstrand har stort behov innen alle kategoriene. 
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Behov for boliger til personer med funksjonsnedsettelser 

Funksjonshemmede

Utviklingshemmede

Boligbehov 2014 for personer med funksjonsnedsettelser  
Totalt 

Bydel 

Tilpassede boliger  

for rullestolbrukere 

Samlokalisert med  

personalbase 

Samlokalisert  
u/personal- 

base 

Samlokalisert m/  

personalbase 

Samlokalisert u/  

personalbase 
Bydel Gamle Oslo 3 0 0 4 3 10 
Bydel Grünerløkka 5 5 0 5 0 15 
Bydel Sagene 0 0 0 15 0 15 
Bydel St. Hanshaugen 5 0 12 0 0 17 
Bydel Frogner 25 0 0 0 0 25 
Bydel Ullern 1 0 0 10 0 11 
Bydel Vestre Aker 0 0 0 8 0 8 
Bydel Nordre Aker 4 4 0 16 0 24 
Bydel Bjerke 2 3 0 9 0 14 
Bydel Grorud 0 4 0 29 20 53 
Bydel Stovner 2 0 0 15 0 17 
Bydel Alna 0 0 0 0 0 0 
Bydel Østensjø 6 1 0 0 20 27 
Bydel Nordstrand 2 0 0 13 0 15 
Bydel Søndre Nordstrand 23 27 21 40 18 129 
Totalt 78 44 33 164 61 380 

Utvikingshemming Funksjonshemming 
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3.3 Utvikling i behov for boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2012- 2014  

Det samlede behovet innenfor disse kategoriene har utviklet seg slik i perioden.  

 
 

Behovet for boliger til personer med nedsatt funksjonsevne har uviklet seg ulikt i bydelene i 

perioden 2012 – 2014. 

 

Bydel Nordre Aker har en økning siden første registrering. Bydelene Grünerløkka, Gamle 

Oslo og Stovner har en nedgang i behovet. Bydel Grorud har et stort behov i hele perioden. 

Det er størst behov for nye boliger for disse gruppene i bydel Søndre Nordstrand. 

 

 

Behov for boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

2012 2013 2014

Bydel Gamle Oslo 44 10 10

Bydel Grünerløkka 55 15 15

Bydel Sagene 15 15 15

Bydel St. Hanshaugen 40 0 17

Bydel Frogner 25 25 25

Bydel Ullern 24 11 11

Bydel Vestre Aker 6 15 8

Bydel Nordre Aker 14 16 24

Bydel Bjerke 27 18 14

Bydel Grorud 51 51 53

Bydel Stovner 32 37 17

Bydel Alna 58 0 0

Bydel Østensjø 32 24 27

Bydel Nordstrand 20 15 15

Bydel Søndre Nordstrand 129 97 129

Totalt 572 349 380
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4. Behov for boliger til personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri 2015 - 

2016 

4.1 Totalt behov for nye boliger til personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri 

meldt i 2014  

 
 

Som matrisen over viser er stor variasjon i bydelenes dekning av behovet for boliger til denne 

kategorien.  

Diagrammet viser  forskjellene i boligbehovet i bydelene.  

 
 

Størst boligbehov for målgruppen har bydelene Søndre Nordstrand og Nordre Aker. Behovet 

varierer fra tilnærmet dekning i bydelene Ullern, Alna og Vestre Aker til  udekkete behov i 

bydelene Søndre Nordstrand og Nordre Aker.  
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4.2 Behov for boliger til rus/psykiatri etter type bolig. 

 

Det innmeldte behovet for boliger for denne målgruppen er videre inndelt i ulike typer bolig 

for å møte brukernes varierende behov. 

 
 

Det er stor variasjon i behovet for de ulike kategoriene mellom bydelene, fra bydeler som har 

dekket sitt behov til andre som har et stort udekket behov. Flere bydeler melder å ha satt i 

gang prosjekter for å skaffe forsterkede boliger. Det er ulikt behov for dette.  

Diagrammet nedenfor viser variasjonen mellom bydelene. 

 
 

 

Bydelene Nordre Aker og Østensjø har størst udekket behov for forsterkede boliger. Flere 

bydeler har tilnærmet dekket sitt behov. 

Behov for boliger ved rus/psykiatri 

Bydel

Samlokaliserte 

boliger med 

personalbase 

Samlokaliserte 

boliger uten 

personalbase

Skjermede og/ 

eller 

forsterkede 

boliger

Bydel Gamle Oslo 10 10 10

Bydel Grünerløkka 0 0 12

Bydel Sagene 9 0 10

Bydel St. Hanshaugen 12 8 6

Bydel Frogner 19 0 0

Bydel Ullern 2 0 2

Bydel Vestre Aker 5 0 3

Bydel Nordre Aker 25 20 20

Bydel Bjerke 8 5 12

Bydel Grorud 37 0 10

Bydel Stovner 15 0 0

Bydel Alna 4 0 3

Bydel Østensjø 10 0 28

Bydel Nordstrand 15 15 6

Bydel Søndre Nordstrand 33 28 5

Totalt 204 86 127



Side 13 av 20 

 

 

 

4.3 Utvikling i behov for boliger til personer med utfordringer knyttet til rus/psykiatri 

2012- 2014 

 

Det samlede boligbehovet for målgruppen har utviklet seg slik i perioden 2012- 2014. 

 
 
 

Behovet var redusert i 2013, mens det i denne registreringen har økt noe igjen. Dette er 

knyttet til økning i enkelte bydeler. Søylediagrammet under viser utviklingen fordelt etter 

bydel. 

 
 

 

Behov for boliger til personer  med utfordringer knyttet til rus/psykiatri

2012 2013 2014

Bydel Gamle Oslo 10 30 30

Bydel Grünerløkka 12 12 12

Bydel Sagene 30 30 19

Bydel St. Hanshaugen 55 15 26

Bydel Frogner 50 25 19

Bydel Ullern 10 6 4

Bydel Vestre Aker 7 7 8

Bydel Nordre Aker 20 47 65

Bydel Bjerke 25 19 25

Bydel Grorud 50 50 47

Bydel Stovner 40 15 15

Bydel Alna 6 7 7

Bydel Østensjø 16 44 38

Bydel Nordstrand 33 27 36

Bydel Søndre Nordstrand 65 45 66

Totalt 429 379 417
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Selv om behovet økte noe fra 2013 er som tabellene viser er tendensen at behovet er relativt 

uendret eller redusert for flere av bydelene. Bydelene Nordre Aker og Østensjø har et økt 

behov. Bydelene Stovner,  

St. Hanshaugen og Frogner melder at behovet er redusert. Bydelene Nordre Aker og Søndre 

Nordstrand har størst behov.   

 

 
5. Innspill fra bydelene – forslag til tiltak 

 

I spørreundersøkelsen fikk bydelene enkelte spørsmål som de kunne besvare i fritekst. I dette 

kapitelet er bydelenes svar gjengitt. 

 

Bydelene er spurt om:  

 Hvilke målgrupper som anses som best hjulpet i ordinær kommunal bolig  

 Hvilke nye prosjekter som er under gjennomføring som vil påvirke boligbehovet  

 Hvilke nye strategier/tiltak som kan foreslås for å øke tilgangen på nye boliger 

 

 

 5.1. Målgruppe for ordinær kommunal bolig  
 

Her svarer bydelene:  

 Det er kriteriene i Forskrift for tildeling av kommunal bolig, som angir prioriteringene 

som skal gjøres mellom vanskeligstilte søkere   

 De med manglende mulighet for å skaffe seg varig inntekt prioriteres  

 Nyankomne flyktninger prioriteres, inkludert enslige mindreårige  

 Søkere med lettere problematikk knyttet til rus og psykiatri får et tilbud 

 Enkelte funksjonshemmede prioriteres  

 De som skal bosettes etter opphold på institusjon  

 De som diskrimineres i det private leiemarkedet   

 De som har relativt god evne til å mestre en bosituasjon 

5.2. Vedtatte prosjekter som vil øke tilgangen på boliger  
 

Her svarer bydelene:   

 Bydelene samarbeider i sektor om KVUer  og etablerer samarbeid om drift  

 Bydelene utvikler egne tiltak etter prosess med KVUer  

 Innleie og tilvisningsavtaler og bruk av forkjøpsrett 

 Boligbygg kjøper og bygger om  

 Flere «Tangerudbakken prosjekter» er underveis 
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5.3. Nye strategier for å øke tilgangen på nye boliger 

 

Her svarer bydelene: 

 Boligbygg må sikres nok ressurser til vedlikehold og ombygging  

 Det må settes av ressurser til universell utforming i kommunale boliger  

 Privat innleie gjennom boligfremskaffere  

 Alle søkere til kommunal bolig må vurderes for bruk av startlån og tilskudd  

 Ta i bruk boplan aktivt  

 Mer oppfølging for å beholde bolig 

 Samarbeid  med private utbyggere  

 Økte tilskudd til Tangerudbakken prosjekter   

 Bygge flere utleieboliger til funksjonshemmede  

 Sikre at klausulering av boliger til funksjonshemmede følges opp   

 Boligbygg må kjøpe mer i utvalgte bydeler  

 Opprette byomfattende tjenester til de tyngste brukerne 

 Øke bruken av startlån  

 Organisatoriske tiltak for bedre utnyttelse av kommunal boligmasse 

 Samarbeid på tvers av bydeler om brukerne 
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VEDLEGG: 

Som vedlegg følger kartleggingsskjemaene fra samtlige bydeler. 

 

Hvilke målgrupper anser bydelen at ordinære boliger er mest hensiktsmessig for?  

Målgruppen for kommunal bolig er i utgangspunktet personer som ikke selv eller ved hjelp 

av offentlig bistand greier å skaffe egnet bolig. Innenfor denne gruppen anser bydelen at 

kommunale boliger er mest hensiktsmessig for personer som ikke forventes å kunne komme 

i inntektsbringende arbeid eller aktivitet. Inntektskriteriene og støtteordningene for 

kommunale boliger kan svekke motivasjonen for kvalifisering og sysselsetting. Dette 

forsterkes av at også andre velferdsgoder tildeles etter samme prinsipp, virkningene er særlig 

store for barnefamilier.  

De som fyller kriteriene i forskriften om tildeling av kommunal bolig i Oslo. Målgruppen er 

personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å 

skaffe seg egnet bolig. Boligseksjonen fatter vedtak også på omsorgsboliger, de er ikke 

regnet med i tabellen over. Har heller ikke tatt med behov for HC-boliger, da disse er tatt 

med i del 2.  

Nyankomne flyktninger og enslige som fyller inngangsvilkårene men som ikke har for mye 

tilleggsproblematikk  

Vi har lagt til tjue 1-romsleiligheter da bydelen har 43 beboere på Bekkelagstunet som vil stå 

uten bolig i løpet av 2014.  

-Sosialt vanskeligstilte (inkl flyktninger 2. gangs bosetting) -Flyktninger - 1. gangs bosetting 

-Personer med lettere rusrelaterte problemer -Personer med lettere psykiske lidelser  

Ordinære boliger er mest hensiktsmessig for familier og enslige, sosialt vanskeligstilte, 

flyktninger, enkelte funksjonshemmede. Bydelen melder ikke inn behov for 1-roms 

leiligheter da disse ikke fyller dagens krav til byggeforskrifter. Etablerte nye boliger for 

utviklingshemmede i Jacobine Ryes vei har frigjort i alt 10 kommunale leiligheter i den 

øvrige boligmassen, behovet for treroms leiligheter er derfor redusert tilsvarende.  

Mennesker som skal ut fra institusjon (rus, psykiatri, fengsel, barnevernsinstitusjon m.m.) og 

flyktninger som skal bosettes for første gang.  

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte Flyktninger  

Bosetting av flyktninger, brukere som skrives ut av institusjon/fengsel, brukere med 

rus/psykisk lidelse og som av ulike årsaker ikke får bolig på det private markedet.  

- Barnefamilier - Nyankomne flyktninger - Enslige med barn - Enslige uten barn - Personer 

med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse  

 

Personer med økonomisk og/eller sosialmedisinsk problematikk 

Ordinære kommunale boliger egner seg til bosettingen av sosialt vanskeligstilte med relativ 

god evne til å mestre bosituasjonen.  
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Vedtatte boligprosjekter. Her bes det om at bydelen redegjør eventuelle 

boligprosjekter og anslår antallet boliger fordelt på boligtyper og når antatt innflytting 

vil skje  

Bydelen har ingen nye boligprosjekter som vil øke antallet kommunalt disponerte leiligheter 

i perioden.  

Av ordinære kommunale boliger ble det ledigstilt 40 boliger i 2013.Hvor mange Ungbo- 

boliger som ledigstilles er vanskelig å si, da de tildeles av Ungbo i hele Oslo. Bydelen og 

BBy har ferdig et styringsdokument som er levert til KON. Det gjelder boliger som skal 

bygges på Seterbråten, 44 boliger, (2 roms 32 stk. og 3 roms 12 stk.)Beregnet ferdig i 

februar 2016. Bydelen har inngått leieavtale (opsjon) med underleverandør av Selvaag på 10 

boliger, 4 roms på Seterbråten. Ferdig siste halvår 2014. Bydelen har inngått leieavtale med 

Bjørnåsen Syd på 38 tilvisningsboliger, 2, 3 og 4 roms. Tilbud er sendt ut i disse dager. I 

hovedsak benyttes flest 2 roms. Vi er startfasen på en KVU for 3 - 6 boliger som i hovedsak 

skal benyttes som erstatning for døgnovernatting. I tillegg er vi også i startfasen på et 

samarbeidsprosjekt med Nordstrand og Østensjø som vil gi 6 boliger, 2 til hver bydel til 

personer med sammensatte behov. Bydelen har også tatt med i behovskartleggingen at 

Boligbygg Oslo KF har inngått avtale om kjøp av Obos utleieboliger, noe som for vår bydel 

vil si 36 boliger. i tillegg vil BBY benytte forkjøpsrett på Mortensrud Torg. 5% av boligene 

og det bygges 8 boliger som BBY har kjøpt i Høgåsveien 48. Vil 8 boliger, 3 og 5 roms.  

Boligbygg har rehabilitert Ullernschausséen 40, i forbindelse med rehabiliteringen ble loftet 

bygd ut og vi fikk tildelt fire nye 2-roms-leiligheter og en 3-roms-leilighet. Boligbygg har i 

tillegg kjøpt opp 7 leiligheter i Vækerøveien 114. Hvorav fire leiligheter er 2-roms og tre er 

3-roms. I tillegg ble en psykiatri bolig omgjort til en ordinær kommunal utleiebolig i Skøyen 

Terrasse 19. Vi er også i dialog med boligbygg om Montebello (tidligere rusinstitusjon) og 

Ullernschausseen 50. Bydel Ullern sitt behov for 2-rom og 3-roms er derfor redusert 

tilsvarende på antatt boligbehov. Vi har fremdeles behov for små leiligheter til enslige og 

disse er markert på ettroms.  

Bydelen ser et behov for flere og mer egnede boliger til bydelens vanskeligstilte med 

rusproblemer og lettere psykiske problemer. Det er også behov for boliger til større familier, 

unge personer i alderen 18-23 år samt personer som kun har behov for bolig i en kortere 

periode. Bydelen har på bakgrunn av dette sendt prosjektinitieringsnotat til EST, og meldt 

behov for 28 boliger til disse gruppene. Boligene fordeles på 6 ettromsleiligehter, 16 

toromsleiligheter, 2 treromsleiligheter og èn fireromsleilighet. Konseptvalgutredning er 

under utarbeidelse av bydelen i samråd med Boligbygg, og skal oversendes EST i juni 2014. 

Det forventes at innflytting vil skje i.l.a. 2015 (se også del 2, pkt. h)  

I tillegg tas det hensyn til at sirkulasjonen i den kommunale boligmassen er ca 10% av den 

titale boligmassen. Boliger for utviklingshemmede i Jacobine Ryes vei med 10 boenheter er 

ferdigstilt og innflyttet våren 2014. Leiligheter for personer med sammensatt problematikk 

rus/psykisk lidelse er etablert på Arveset gård, innflytting skjer i løpet av mai juni 2014. 

Bydel Stovner er tildelt 4 boenheter i prosjektet.  

Observatoriegaten: 6 1-roms, 6 4-roms, innflytting medio mai. Oscarsgate, 9 hybler, hvorav 
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2 med 2 rom. felles kjøkken og bad. Innflytting 01. juli  

- Arveset gård: 4 boliger. Antatt innflytting mai 2014. Aktuelle beboere er ikke tatt med i 

denne tellingen. - Skogvollveien: 6 boliger. Antatt innflytting 2016. Forprosjekt startet. - 

Øyvindsvei 2: 80 boliger Omsorg+. Aktuelle beboere er ikke tatt med i denne tellingen. 

Boligen må sees i sammenheng med Refstadveien 4, som bør rehabiliteres/ rives. 

Øyvindsvei 2 må brukes for beboere i Refstadveien 4 mens det jobbes på adressen. I tillegg 

har flere pårørende til personer med funksjonshemming gått sammen for å etablere et sameie 

i bydelen.  

Arveset samlokaliserte boliger Oddvar Solbergsvei Trondheimsveien 387 Ammerudgrenda 

17 

Del 2. Tilrettelagte boliger og spesielle botilbud I del 2, bes det om at bydelen gir en 

nærmere redegjørelse for behovet for andre boligtyper enn de ordinære kommunale 

boligene. Da det er satt i gang flere Omsorg+-prosjekter og det sannsynligvis vil komme 

flere av disse i fremtiden, skal bydelen ikke medregne eldre som har behov for Omsorg+ i 

denne kartleggingen. Det bes om at bydelen gjør et anslag for fremtidig behov for boligtyper 

som har funksjoner og formål utover hva de ordinære kommunale boligene har.  

 

Forslag til strategier og tiltak  

For å få tilstrekkelig fleksibilitet i det kommunale boligmarkedet ser bydelen det som viktig 

at BBY har tilstrekkelige ressurser til å vedlikeholde og oppgradere boligmassen, slik at flest 

mulig av boligene har god tilgjengelighet med heis og forøvrig universell standard. Det er 

også viktig at BBY har tilstrekkelige ressurser til å møte endrete behov for tilrettelagte 

boliger og spesielle behov.  

Skøyen hybelhus som skal være antatt ferdig i medio 2015 vil redusere noe på behovet for 

ettromsleiligheter på NAV Ullern.  

Bydel Nordstrand arbeider med følgende strategier og tiltak: • Sette flere i stand til å skaffe 

seg bolig i det private markedet. Dette gjøres ved å vurdere alle som søker om leierett til 

kommunal bolig i forhold til om de kan få startlån og tilskudd til å kjøpe seg bolig. • Øke 

gjennomstrømmingen i den eksisterende boligmassen. Dette gjøres ved å vurdere alle som 

søker om leierett til kommunal bolig i forhold til om de kan få startlån og tilskudd til å kjøpe 

seg bolig. Når den nye forskriften til leie av kommunal bolig kommer vil Bydelen starte med 

boplan og gi mer differensiert leietid til de som får kontrakter. Bydelen vil målrette bruken 

av startlåns- og tilskuddsmidlene. Gi mer booppfølging slik at bruker vil lettere kunne 

mestre livet sitt. • Spredning av boligmassen og fremskaffelse av flere kommunalt 

disponerte boliger • Et tiltak er å bygge flere boliger, blant annet modulhus er foreslått. • Det 

er ansatt en boligfremskaffer på NAV Nordstrand sosial som skal hjelpe vanskeligstilte inn 

på det private utleiemarkedet. • Samt samarbeide med private utbyggere og Husbanken for å 

få flere utleieboliger til vanskeligstilte. • Organisatoriske tiltak for bedre utnyttelse av 

kommunens boligmasse • Satse på flere samarbeidsprosjekter mellom bydelene for boliger 

til personer som har behov for omfattende oppfølgingstjenester. • Sørge for tettere samarbeid 

mellom kommunale virksomheter ved erverv og avhending av eiendom og øremerking av 

boliger til enkelte målgrupper. • Sette flere mennesker med funksjonsnedsettelser i stand til å 

skaffe seg bolig i det private markedet • Tiltak kan være å øke nedbetalingstiden på Startlån 
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til denne gruppen. Sette ned livsoppholdssatsene er en annen. Øke tilskuddene som settes av 

til mennesker med funksjonsnedsettelser. • Legge til rette for flere ?Tangerudbakken 

prosjekter?. • Fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger for mennesker med 

funksjonsnedsettelser • Bygge flere universelt utformede boliger, blant annet modulhus er 

foreslått. • Samarbeide med private utbyggere og Husbanken for å få flere utleieboliger til 

mennesker med funksjonsnedsettelser. • Sørge for at boliger klausulert for mennesker med 

funksjonsnedsettelser brukes til målgruppen.  

Det viktigste tiltaket vil være at Boligbygg Oslo KF kjøper inn flere boliger i de bydelene 

som har få. Planlagte og fremtidige prosjekter realiserers. Bistand til bydelene i forhold til 

fremskaffelse på det private markedet. Etablere byomfattende tilbud til personer med 

dobbeltdiagnose/sammensatte behov.  

Bydelen har ikke meldt inn behov for flere omsorgsboliger med personalbase, for fysisk 

funksjonshemmede. Bydelen driver Stigenga omsorgsboliger med 20 boenheter. De fleste 

plassene selges til andre bydeler. Bydelen har som strategi å benytte disse til egne 

innbyggere etterhvert som de blir ledige. For målgruppen psykisk utviklingshemmede 

ønsker bydelen å etablere større boliger med inntil 15 boenheter, dette for å gi et bedre tilbud 

til brukerne med et mer robust fagmiljø. Små boenheter med 4 -5 leiligheter avvikles og tas i 

bruk til andre formål. Bydelen har behov for flere familieleiligheter. Bydelen har mange 

store barnefamilier som bor i privat fremleiebolig, og tre tidligere trygdeboliger med toroms 

leiligheter. Mulige tiltak er ombygging av toroms leiligheter til familieleiligheter og kjøp av 

store selveierleiligheter i den private boligmassen i bydelen. Bydelen vil i nær fremtid gå i 

dialog med privat utbygger for å vurdere mulighet for innleie. Videre vil det i forbindelse 

med oppdrag forprosjekt basert på område-KVU for Groruddalsbydelene foretas en 

gjennomgang av bydelens tomter og andre arealer som kan bidra til å dekke fremtidige 

boligbehov.  

Hvis alt går i orden vil vi få tilbud om tildelingsrett til boliger eid av Selvaag. Det er 13 1-

roms, 14 2-roms, 2 3-roms og 1 5-roms  

- Bydelen har intensjoner om å lyse ut tilvisningsavtaler, i samarbeid med VEL. - Bydelen 

har fra EST fått i oppdrag om å starte forprosjektfasen etter Område KVU Groruddalen. - 

Bydelen vil i de kommende årene få økt boligbygging. Bydelen ser det som viktig at det 

kjøpes kommunale boliger spredt i nye områder i bydelen.  

Når det gjelder forsterkede boliger rus/psykiatri kan det være en mulighet at disse driftes 

som bydelsomfattende boliger. Samarbeid på tvers av bydeler for å dekke behovet for 

boliger til personer med sammensatte behov. Ressurser til ansettelse av "boligfremskaffere" i 

bydelen, som arbeider med å bistå personer/klienter med fremskaffelse av privatleid bolig. 

Øke gjennomstrømmingen i de kommunale boligene, endre forskriftene mht. inntektskrav. 

Økt bruk av startlån/tilskudd, lengre nedbetalingstid. Samarbeid med private utbyggere og 

Husbanken for å få flere utleieboliger til vanskligstilte ( Avtaler om tilvisningsrett). Bistand 

til bydelene med dette arbeidet. Fremskaffelse av flere kommunale boliger.  

Behovsrealiseringen handler i stor grad om disponeringsmåten av den eksisterende 

boligmassen, samt lage nye differensierte boligtilbud for særskilte grupper. Et eksempel på 

sistnevnte er "vurderingsbolig" tilbud. Bydelen vil i noen tilfeller gjøre egne vurderinger av 

personer med rus, psykisk helse og ROP utfordringer, i forkant av tildeling av bolig fra 

boligkontorene. På et strategisk nivå bør det tas hensyn til boligprisvekst på den ene siden 

versus etablering av boligtilbud. Bydel Grorud opplever innflytting av vanskeligstilte 



Side 20 av 20 

 

personer som bosetter seg i bydelen som følge av startlånstildeling fra andre bydeler. 

Fortsatt gunstige boligpriser på Grorud inviterer til denne form for innflytting. Denne 

gruppen bidrar med å øke etterspørselen etter diverse tjenester fra bydelens sin side. Hvis 

denne bosettingsformen for de vanskeligstilte blir til regelen, vil dette være med å forsterke 

forskjellene mellom øst og vest. Både Boligpriser, boligbygging og lokaliseringen av 

kommunale/sosiale boliger er med på å skape boligsosiale endringer som en gjennomtenkt 

boligsosialutvikling bør forutsi og kunne påvirke i ønsket retning.  

 





Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

florinesinstanser etter liste
37c)

C.XA

L.3 _Le6
-\I

)7.07 2014

Deres ren ar ret Isaksnr I.Sakaelr3rLskode

201304227-23I ikle Knuchzen. 23 46 1-106024

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG

Siden 2001 har bydelene hart tildelingsrett til kommunale bolieer beliggende i egen bydel. I

dag tildeles boligsokere nesten bare bolig i den bydelen han eller hun bor i på
soknadstidspunktet. I forbindelse med kjøp av OBOS utleieboli2er onsker hyradet å åpne for at

Bydel Gamle Oslo gis anledning til å tildele inntil 200 boliRer utenfor egen bydel. formalet
med dette er å bidra til levekarsutjevning og mindre opphopning av mennesker med

levekårsproblerner på Toyen.

For å legge til rette for å fravike bydelsvis tildelingsren i særskilte tilfeller vil fbreslås et nytt

andre ledd i forskrift om tildeling av kommunal bolig§ 10:

Etter vedtak av hystyret kan del åpneslOr å Indele kommunal holig i en annen hydel enn den

som fatter vedtak om av kommunal bolig.

Vi ber om horingsinstansenes vurdering av forslaget til endring i forskrift om tildeling av

kommunal bolig mcd tilhørende instruks. Horingsfristen settes til 15.08.2014

Med vennlig hilsen

Endre Sandvik Siri Persson
kommunaldirektor konst. sosialtjenestesjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Liste over horingsinstanser

Kopi til: By rådsa  deling for nærin2 o2 kultur

Fbriadsa dehng for eldrt og

sosiale ljent.ter

Postadresse

Radbueea K3 7 ();[e

E-Nra rmstrranrek er164 051 korn nne



Høringsinstanser:

Rådel for funksjonshemmede

Det sentrale eldrcrådet

Rådet for innvandrerorganisasjoner

Sentralt ungdomsråd i Oslo

Bydelene

Boligbygg Oslo KF

Velferdsetaten

Leieboerforeningen

Oslo kommunale leieboerorganisasjon
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BRUK AV ØKONOMISKE BOLIGVIRKEMIDLER I 2013 
 
Velferdsetaten har utarbeidet en rapport om bruken av økonomiske 
boligvirkemidler i 2013. 
 
Rapporten gjennomgår bruken av startlån og tilskudd, låneforvaltning og 
bostøtteordningene, samt noen andre områder.  
 
LÅN OG TILSKUDD 
Bydel Frogner fikk tildelt kr 75 500 000 til startlån i 2013. Av dette ble kr 
68 477 288,- brukt, noe som utgjør 90,7 % av tildelt ramme. Forbruket 
ligger tett opp til snittet for hele byen, som utgjorde 91,2 % av tildelt 
ramme. Boligkontoret opplyser at en årsak til underforbruket var at siste 
kvotefordeling kom så sent på året at brukerne ikke fikk kjøpt, og overtatt, 
boligene før årsskiftet.  
 
I hele Oslo fikk 59,2 % avslag på søknad om startlån. I bydel Frogner var 
avslagsprosenten noe lavere 55,4 %. Bydel Frogner bruker samfinansiering 
med private banker aktivt og har, sammen med bydel St. Hanshaugen, 
størst andel startlån med samfinansiering.  
 
Selv om 77 husstander fikk lån til kjøp av bolig var det kun 13 av disse 
husstander som kjøpte bolig i bydel Frogner. I tillegg var det 3 husstander 
som fikk lån fra andre bydeler og som kjøpte i bydel Frogner. Det har vært 
arbeidet målrettet med å vurdere om beboere i kommunale boliger kan få 
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startlån for kjøp av bolig, og i 2013 var det 6 husstander i familien som fikk 
lån til kjøp av bolig fra bydelen.   
 
Bydelen fikk kr 6 000 000,- i midler til tilskudd til kjøp og reetablering. 
Dette er midler som kan gis til boligkjøpere som tilskudd for at de skal få 
kjøpt seg en egnet bolig. Bydelen brukte kr 8 365 104,- av tilskuddet og 
var den bydelen med størst prosentvis utnyttelse av tildelt ramme. 
Overforbruket har ingen økonomiske konsekvenser for bydelen og er gjort 
i samrådet med Velferdsetaten.  
Det ble gitt lån til refinansiering av boliggjeld, og annen gjeld, til 2 søkere i 
2013 i bydelen.  
 
Bydelen ga ikke tilskudd til refinansiering, eller tilpasning i 2013.  
 
BOSTØTTEORDNINGER 
Av 4 432 husstander som mottok bostøtte for leietakere i kommunale 
boliger (BKB) var det 196 husstander i bydel Frogner som fikk slik 
bostøtte.  
 
Det var 3 897 husstander som mottok kommunalt boligtilskudd  (KBT) i 
Oslo, hvorav 213 i bydel Frogner. Og det var 18 021 husstander som fikk 
innvilget statlig bostøtte, hvorav 1 198 husstander bodde på Frogner. 
 
Husleietilskudd for husstander i prisregulerte boliger ble gitt til 55 
husstander i 2013, hvorav 37 bodde i bydel Frogner. 
 
Andel av husstander som mottar bostøtter: 
 
Ordning Hele Oslo  Bydel Frogner Andel 
BKB   4 432    196   4,42 % 
BKB   3 897    213   5,47 % 
Statlig bostøtte 18 021 1 198   6,65 % 
Husleietilskudd        55      37 67,27 % 
Totalt 26 405 1 644    6,23 % 

 
Vedlegg: 

- Rapport bruk av økonomiske boligvirkemidler 2013 
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TILSYN MED BARNEVERNETS OPPFØLGING AV 
FOSTERHJEM 
 
I tidsrommet 27. november 2013 – 26. mai 2014 gjennomførte 

Fylkesmannen tilsyn med barnevernets oppfølging av barn i fosterhjem.  

 

Tilsynet ble gjennomført ved at Fylkesmannen fikk oversendt dokumenter 

og gjennomgikk disse, og så var Fylkesmannen hos barneverntjenesten i 3 

dager.  

 

Fylkesmannens tilsyn avdekket et avvik hos barneverntjenesten.  

 

Bydelen ble bedt om å legge frem en plan for hvordan avviket skulle 

lukkes. En slik plan er utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen.   

 

Vedlegg: 

- Fylkesmannens rapport 

- Bydelens plan for lukking av avviket 



Fyikesmannen
i Oslo og Akershus

Sosial- og familieavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00

Oslo kommune
Bydel Frogner v/bydelsdirektøren
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato: 17.6.2014
Vår ref.: 2013123349-13 S-BFS
Saksbehandler: Gro Haugen
Direktetelefon: 22 00 37 47

OsJokommune
Bydel FroRner

Byde[sadministrasjonen

r)atn: 3 / Ärk.nr.:

.Skshoh.: Dok.n :

LO
Landsomfattende tilsyn 2014 med barneårntjeneste
plan for retting av lovbrudd

Vi viser til vårt brev av 26.5.2014, og tilbakemeldingen fra Bydel Frogner i brev av 16.6.2014.

Fylkesmannen har vurdert bydelens handlingsplan, og finner at planen er tilfredsstillende for å
kunne rette lovbrudd som ble avdekket ved tilsynet.

For at Fylkesmannen skal kunne følge opp planen og påse at den overholdes, ber vi om
tilbakemelding fra bydelens ledelse med bekreftelse på at tiltak er iverksatt og vurdering av om
tiltakene har hatt forventet effekt etter at de har virket en stund.

Vi har merket oss at evaluering av tiltakene i hovedsak skal skje i november og desember, og vi
ber i den forbindelse om at tilbakemeldingen oversendes Fylkesmannen innen 15. januar 2015.

Med hilsen

Bente Rygg
avdelingsdirektør Tove Narud

seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Oslo kommune, Bydel Frogner v/barnevernleder, postboks 2725 Solli, 0204 OSLO

Dato: 30.6.2014

- tilbakemelding på













Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i 
fosterhjem 2014 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

  

Sammendrag 

1. Innledning 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

3. Gjennomføring 

4. Hva tilsynet omfattet 

5. Funn 

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 

7. Regelverk 

8. Dokumentunderlag 

9. Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte 27.11.2013–26.5.2014 tilsyn med barneverntjenesten i 

Bydel Frogner.  

Tilsynet omfattet barneverntjenestens arbeid med barn som bor i kommunale fosterhjem. 

Tema for tilsynet var: 

l Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet  

l Barnets medvirkning  

l Råd og veiledning til fosterforeldre 

Det ble avdekket ett avvik ved tilsynet: 

Bydel Frogner har ikke tilstrekkelige systemer som sikrer at oppfølging og kontroll av 

barnets situasjon i fosterhjem utføres i tråd med lovens krav. 

Dato: 26.5.2014 

 
  Lene Tornes

revisor

Gro Haugen 

revisjonsleder

28.05.2014

Virksomhetens adresse: 
Sommerogata 1, Oslo 
Tidsrom for tilsynet: 
27.11.2013–26.5.2014  

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no

http://www.helsetilsynet.no/no
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Oslo/2014/Oslo-kommune-Bydel-Frogner-oppfolging-av-barn-i-fosterhjem-2014/?pdf=true#
http://www.helsetilsynet.no/no/ts/Nettstedskart/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Lover/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Forskrift-om-tilsyn-med-barneverninstitusjoner/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Forskrift-om-internkontroll-i-institusjoner/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Forskrift-om-mulkt-etter-barnevernloven/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Forskrift-om-politiattest-i-barnevernet/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Forskrift-om-internkontroll-etter-barnevernloven/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Overgangsbestemmelser_til_lov_2006-65/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Forskr-om-overgangsbestemmelser-til-lov-2006-65/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-for-barneverntjenester/Forskrift-om-overgangsbestemmelser-barnevernloven/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-helse-og-omsorgstjenester/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrifter-sosiale-tjenester-i-Nav/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Andre-forskrifter-et-utvalg/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-barneverntjenesten/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-sosiale-tjenester-i-Nav/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-Helsetilsynet/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-Helse-omsorgsdepartementet/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-Helse-omsorgsdepartementet/Arkivnokkel-helseforetak-I-15-2004-/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/Barn-som-parorende-IS-5-2010/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/Tvang-makt-psykisk-utviklingshemmede-IS-10-2004/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/Rundskriv-tilgang-utlevering-opplysninger-elektroniske-pasientjournaler/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Andre-rundskriv/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Andre-rundskriv/Gjeldsordningsloven-1-3-annet-ledd-Q-282006/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helse-omsorgstjenester/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Pasient-og-brukerrettigheter/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Sosiale-tjenester-i-Nav/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Andre-tolkningsuttalelser/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Om-regelverk/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Lovforarbeider/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Regelverkssamlinger/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Regelverkssamlinger/Sosiale-tjenester-i-Nav/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Regelverkssamlinger/Sosialtjenesteloven-regelverkssamling/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Regelverkssamlinger/Psykisk-helsevernloven/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynssaker/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Det-rettslige-grunnlaget-for-tilsynsvirksomhet/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Plikter-helse-omsorgstjenesten-og-de-som-arbeider-der/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Raad-til-arbeidsgiver-hvordan-avdekke-foelge-opp-svikt-helsepersonell/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Statistikk-reaksjoner-mot-helsepersonell/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Saksbehandlingen-av-tilsynssaker-Fylkesmannen-og-Statens-helsetilsyn-forvaltningsloven-saksbehandlingstid/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Reaksjonsformer-personell-virksomheter-i-helse-omsorgstjenesten/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Klage-og-erstatningsordninger-i-helse-og-omsorgstjenesten/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Oversikt-over-helsepersonell/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Oversikt-over-helsepersonell/Personer-autorisasjon-lisens-helsepersonellkategorier/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/om-tilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/Slik-arbeider-vi/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/Omradeovervaking/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/systemrevisjon/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/stedlig-tilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/sjoelmeldingstilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/Stikkproevetilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/Systemorientert-Dokumentgranskning/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/Tilsyn-med-fastleger/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/Uanmeldt-tilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Undersokelsesenheten/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Landsomfattende-tilsyn/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Barnevern/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/blodbanker/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Tilsyn-pa-folkehelseomradet/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/helsetjen-forsvaret/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Sosiale-tjenester-i-arbeids--og-velferdsforvaltningen-/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Tilsyn-pasientrettighetsloven-kapittel-4A/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/celler-vev/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Medisinsk-og-annen-helsefaglig-forskning/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Klager-pa-alternativ-behandling/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Tema-og-tjenesteomrader/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Hvorfor-denne-satsingen--risikoforhold-i-tjenester-til-eldre/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Tilsyn-gjennomfort-2010-2011-kommunale-sosial-og-helse-omsorgstjenester-til-eldre/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Antall-tilsyn-med-spesialisthelsetjenestens-tilbud-til-eldre-pasienter/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Demensomsorg/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Legemiddelhandtering-og--behandling-/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Rehabilitering-i-sykehjem/
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/Forebygging-og-behandling-av-underernaring/
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1. Innledning  

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Bydel Frogner i perioden 

27.11.2013–26.5.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 

inneværende år. 

Tilsynet omfatter bydelens arbeid med barn som bor i kommunale fosterhjem, herunder oppfølging og 

kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, barnets medvirkning og råd og veiledning til 

fosterforeldre. Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet som Statens helsetilsyn har besluttet 

skal gjennomføres i 2013 og 2014. 

Fylkesmannens myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten følger av lov om 

barneverntjenester (bvl.) §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3b.  

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen 

gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 

l hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen 
innenfor de tema tilsynet omfatter  

l tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

l tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes  

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 

undersøkelser. 

Den foreløpige rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir 

derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet 

omfattet.  

l Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift  

l Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, 

men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

Bydel Frogner er én av 15 bydeler i Oslo, og hadde per 1.1.2013 ca. 53600 innbyggere.  

Det fremgår av årsberetningen for 2013 samt bydelens nettsider at bydelen er organisert med tre 

avdelingsdirektører som er direkte underordnet bydelsdirektøren. Bydelens faglige arbeid er organisert i 

såkalte funksjonsområder. Barnevernet er lagt til funksjonsområdet 2 B, Oppvekst. Leder for 

barneverntjenesten er også leder for bydelens NAV kommune, og rapporterer direkte til ansvarlig 

avdelingsdirektør.  

Per 31.12.2013 rapporterte Bydel Frogner om at barneverntjenesten hadde totalt 19,8 stillinger i 

barneverntjenesten; 15,8 fagstillinger, én merkantil stilling samt 3 tiltaksstillinger.  

Etter regjeringens satsing på kommunalt barnevern, styrkes Frogner barneverntjeneste i 2014 med én 

ny stilling. I tillegg videreføres 3,4 stillinger fra 2011–2013 (stillingsmidlene tildelt bydelen i april d.å.) 

  

I Bydel Frogners strategiske plan fremgår det at barneverntjenesten i 2014 vil styrke innsatsen ved å 

dedikere en egen stilling til arbeidet med å sikre oppfølgingsbesøk og tilsyn av barn i fosterhjem. 

Videre vil bydelen vurdere organiseringen av barneverntjenesten. Den strategiske planen viser også at 

barneverntjenesten i løpet av 2014 vil delta i opplæringstilbud innen områdene samtaleteknikk med 

barn, arbeid med vold og overgrep og lederutvikling.  

Berit Landmark 

revisor
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Ved årsskiftet rapporterte bydelen at den hadde oppfølgings- og kontrollansvar for 30 barn i 

fosterhjem.  

De fleste fosterhjemssakene har én saksbehandler i hver sak. 

Barneverntjenesten er i hovedsak organisert etter en generalistmodell. Dette innebærer at de fleste av 

saksbehandlerne som har oppgaver på fosterhjemsfeltet, også har oppgaver knyttet til andre felt 

innenfor barneverntjenesten, eksempelvis innenfor undersøkelse og tiltak.  

3. Gjennomføring 

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:  

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.11.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i 

forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Åpningsmøte ble avholdt 1.4.2014. 

Intervjuer med 9 personer ble gjennomført 1.4.2014 og 2.4.2014. 

Sluttmøte ble avholdt 4.4.2014. 

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 

Dokumentunderlag. 

4. Hva tilsynet omfattet 

Tilsynet omfattet undersøkelse av hvorvidt kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres 

oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med 

myndighetskrav i barnevernloven. Tilsynsmyndigheten har samtidig undersøkt om barnets rett til 

medvirkning blir ivaretatt, og om fosterforeldrene får nødvendig råd og veiledning. 

5. Funn 

  

Avvik: 

Bydel Frogner har ikke tilstrekkelige systemer som sikrer at oppfølging og kontroll av barnets situasjon 

i fosterhjem utføres i tråd med lovens krav. 

Dette er avvik fra følgende lov- og forskriftskrav: 

l Bvl. § 2-1 første og andre ledd om kommunenes plikt til internkontroll, samt forskrift om 
internkontroll  

l Bvl. § 1-4 om krav til forsvarlighet og forvaltningslovens ulovfestede forsvarlighetsprinsipp, 

herunder krav til dokumentasjon  

l FNs barnekonvensjon artikkel 12 samt bvl. §§ 6-3 og ny 4-1 annet ledd om barns rett til 

medvirkning  

l Bvl. § 4-16 og forskrift om fosterhjem § 7 om oppfølging og kontroll av barnets situasjon i 
fosterhjemmet  

l Forskrift om fosterhjem § 6 om årlig gjennomgang av fosterhjemsavtalen 

Avviket bygger på følgende observasjoner: 

Tema: Internkontroll  

l Bydelen har et overordnet system for internkontroll. Systemet innebærer blant annet rapportering 
på de ulike ledernivåene, en fast ordning for å føre kontroll med at oppgaver utføres i henhold til 
lovkravene, samt et overordnet system for avviksrapportering. Tilsynet viser imidlertid at systemet 

for internkontroll ikke er fullstendig gjennomført på tjenestenivå.  
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l Barneverntjenesten har rutiner for gjennomgang av statistikk og nøkkeltall, samt egne rutiner for 
fosterhjemsarbeidet. Rutinene for fosterhjemsarbeidet benyttes imidlertid ikke av alle i det 

praktiske og daglige arbeidet.  

l Barneverntjenesten har et basisskjema for avviksrapportering som er lite benyttet.  

l Kontoret har en praksis for jevnlig og muntlig saksgjennomgang i fagmøter og i veiledning, og det 
gjøres mange muntlige drøftinger og diskusjoner. Vi kan imidlertid i liten grad se at vurderinger og 
konklusjoner blir nedfelt i saksdokumenter. 

Tema: Kontroll og oppfølging av barn i fosterhjem  

l Bydelen sikrer ikke at alle de lovpålagte oppfølgingsbesøkene gjennomføres. Av de 23 sakene som 
ble gjennomgått i tilsynet, var det fem barn som ikke fikk det lovpålagte antall oppfølgingsbesøk 
de skulle hatt. Bydelens statusrapportering for andre halvår 2013 viser at 9 av 30 barn (30 %) fikk 
færre besøk enn det lovpålagte antall oppfølgingsbesøk.  

l Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelse ansvar for nøye å følge utviklingen til barn i 
fosterhjem. Dette innebærer blant annet at fosterhjemmet skal besøkes så ofte som nødvendig, jf. 
fosterhjemsforskriften § 7 tredje ledd. En følge av dette kan være at det i enkelte saker kan være 
behov for å gjennomføre flere besøk enn det minimumskravet loven stiller. Tilsynet viser at det i 
enkelte saker kan finnes et mulig behov for tettere oppfølging, eventuelt i form av flere 
oppfølgingsbesøk.  
 

Vi finner imidlertid ikke tydelig dokumentert hvorvidt det er foretatt vurderinger av eventuelle 

behov for å øke antall oppfølgingsbesøk utover minimumsantallet. I noen av de gjennomgåtte 
sakene fant vi eksempler på forhold som kunne ha ledet til vurderinger knyttet til flere 
oppfølgingsbesøk. Slike forhold kan være biologiske foreldres kidnapping av barnet, tilsynsfører 
som rapporterer om fosterforeldre som har formidlet at de er i ferd med å vurdere hvorvidt de 
orker å fortsette, bekymring fra tilsynsfører om forhold i fosterhjemmet, samt barn og 
fosterforeldre som formidler at tiltaksplanen ikke fungerer etter formålet.  

l Tilsynet viser ikke en enhetlig praksis for hvordan oppfølgingsbesøk dokumenteres. Det varierer 
mellom at enkelte referater er dokumentført i saken, og at det i andre dokumenter henvises til 
journalnotat med referat fra besøk. Ved enkelte tilfeller er imidlertid dette journalnotatet ikke 
utarbeidet. I et par av sakene gjennomføres samvær med biologisk foreldre samtidig med 
oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet, uten at referatene skiller tydelig på hva som gjelder samværet 
og hva som gjelder oppfølgingsbesøket.  

l I flere saker fremkommer ikke tydelig dokumentasjon på barnevernsfaglige vurderinger og 
konklusjoner. Eksempler på dette er hvilke vurderinger og konklusjoner som foretas på bakgrunn 
av oppfølgingsbesøk, og hvilke vurderinger og konklusjoner som foretas på bakgrunn av samtaler 
med barn.  

 

Det fremkommer ikke alltid hvilke barnevernsfaglige vurderinger som ligger til grunn for reduksjon 

av oppfølgingsbesøk, og det fremgår ikke av dokumentasjonen hvorvidt det er vurdert å øke antall 
besøk igjen. Andre eksempler er eventuelle vurderinger og konklusjoner som foretas på bakgrunn 
av informasjon fra barn, biologiske foreldre, fosterforeldre eller fra tilsynsfører.  

l Barneverntjenesten har ingen enhetlig praksis for å dokumentere at det foretas årlig gjennomgang 
av fosterhjemsavtalen.  

l Barneverntjenesten bruker en mal for oppdragsavtale med et fast punkt om veiledning. Det 

fremkommer i liten grad av sakens dokumenter hvordan behovet for veiledning vurderes.  

Tema: Barns medvirkning 

l Tilsynet viser at barneverntjenesten er opptatt av å ivareta barns rett til medvirkning. Det er mye 
kontakt med barn og det gjennomføres mange samtaler med barn. Barneverntjenesten 
dokumenterer imidlertid ikke i tilstrekkelig grad barns medvirkning.  

l Det dokumenteres ikke alltid at det legges til rette for samtale med barnet alene.  

l Det fremkommer ikke i alle saker at barnet blir informert og hørt når det gjelder forhold som 
berører ham eller henne. Tilsynet viser en mangelfull dokumentasjon på hva barnet informeres om, 
hva barnet uttaler og gir uttrykk for, og i hvilken grad barnets mening tillegges vekt.  

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 

Bydelen har et overordnet system for internkontroll. Bydelen har imidlertid ikke sørget for at systemet i 
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tilstrekkelig grad omfatter og er implementert i barneverntjenesten.  

Når barneverntjenestens interne rutiner ikke benyttes eller ikke er tilstrekkelig implementert, fungerer 

de ikke som styrende for det arbeidet som skal gjøres i barneverntjenesten på de reviderte områdene. 

7. Regelverk 

l FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989  

l Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100  

l Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967  

l Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003  

l Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter barnevernloven av 14. desember 2005 

8. Dokumentunderlag 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble 

oversendt under forberedelsen av revisjonen: 

l Organisasjonskart for Bydel Frogner og barneverntjenesten  

l Diverse delegasjonsfullmakter  

l Oversikt over ansatte i barneverntjenesten  

l Stillingsbeskrivelser for ansatte i barneverntjenesten  

l Diverse dokumenter om nyansettelser og oppfølging av nyansatte  

l Diverse rutiner som gjelder oppfølging av barn plassert i fosterhjem  

l Prosedyre for arbeid med tiltaksplaner  

l Opplæringsplan for 2013  

l Oversikt over aktive fosterhjemssaker  

l Utvalg av saksdokumenter i 23 fosterhjemssaker  

l Årsberetning for Bydel Frogner 2013 

l Strategisk plan 2014, Bydel Frogner (mottatt under revisjonsbesøket) 

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

l Dokumenter og journalnotater i fosterhjemssakene 

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: 

l Brev av 27.11.2013 – varsel om landsomfattende tilsyn  

l Brev av 18. 12.2013 – dokumentasjon oversendt fra Bydel Frogner  

l Brev av 6.1.2014 – innhenting av saksdokumenter  

l Brev av 31.12014 – saksdokumenter oversendt fra Bydel Frogner   

l E-post av 6.2.2014 – oversendelse av program for tilsynet  

l Brev av 7.2.2014 – ettersendelse av saksdokumenter fra Bydel Frogner 

9. Deltakere ved tilsynet 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke 

personer som ble intervjuet. 

Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 

Wenche Ørstavik  bydelsdirektør X X X 

Olaf Varslot avdelingsdirektør X X 

Knut Robert Sande  barnevernleder X X X 
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Fra tilsynsmyndighetene deltok: 

Gro Haugen revisjonsleder  

Lene Tornes revisor 

Berit Landmark revisor 

Katja Violari nestleder X X X 

Inger-Lise Baklid fagkonsulent X X X 

Elisabeth Skundberg barnevernkonsulent X X X 

Hanne Bostad barnevernkonsulent X X X 

Cathrine Andersen barnevernkonsulent X X X 

Maria Edakina barnevernkonsulent X X X 

Bente Kjølås barnevernkonsulent X X 

Hina Zaidi barnevernkonsulent X X 

Lidia Fecadu barnevernkonsulent X 

Hele Stenberg barnevernkonsulent X X 

Caroline Lund barnevernkonsulent X 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO (-1 303

/0

c29&
4-zt, • Dato: 13.06.2014

Deres ref:Vår ref (saksnr):

2012/450201400001-75

Saksbeh:

Charlotte Gråner, T. 23433053

Arkivkode:
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MAJORSTUTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER - RAPPORT FRA
UANMELDT TILSYNSBESØK 19.05.2014

Vi viser til rapport fra ovennevnte tilsynsbesøk, og har følgende kommentarer:

Avdeling Briskeby (under ett):
Manglende Antiback er ordnet nå.
Dårlig luft generelt —lufteanlegget i hele nybygget har vært ute av funksjon, og
reparatør er bestilt via Omsorgsbygg (OBY). Inneklimaet på gammel del av Briskeby er
dårlig. Her vil det ikke skje noe før avdelingen renoveres.
Dårlige TV signaler —dette skal nå være rettet på.
Dør ut til sansehagen mangler —dette arbeidet er bestilt og vil bli igangsatt.

Avdeling Balkeby:
Antiback brukes etter behov, enten på vegg eller flaske i pleiernes lommer.

Generelt om renholdet:
Situasjonen tatt opp i møte mellom SYE sentralt og leverandøren (ISS). ISS vil bli fulgt tett
opp i tiden fremover, og konkrete tiltak med tidsplan er iverksatt. Vi forventer, og tror på,
bedring innen kort tid.

Vedlikehold/slitasje:
Tilsynsutvalget kommenterer at huset bærer preg av forsømt vedlikehold over mange år, og
ønsker en orientering om fremdriftsplanen for vedlikehold av MABO.
Sykehjemsetaten har prioritert MABO som et av de sykehjemmene som skal få en vedlike-
holdsoppgradering. Det er i samarbeid med OBY laget en prosjektutredning for dette, men
tilstrekkelig med midler for å få gjennomført arbeidene er ennå ikke avsatt.
I 2014 har Sykehjemsetaten i samarbeid med OBY sluttført en konseptvalgutredning hvor det
er utarbeidet et forslag til bygging av nytt sykehjem. Utredningen skal vurderes i
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt. 3 Telefaks: 23 43 30 09
0103 Oslo Bankkto.: 1315.01.03295

E-post: postmottak@sye.oslo.kommune.no



Vaktmestertjenestener nylig evaluert, og en arbeidsgruppe jobber med en eventuell ny
vaktmesterordning.

Generelt:Gressbelegg er nå på plass på alle fellesbalkonger.

For øvrig takker vi for «skryt» fra tilsynsutvalget.

Kopi: Institusjonssjef Holger Olsen, MAI30
Omsorgsbygg, Postboks 2773 Solli, 0201 OSLO

\
5ø1 i Karlstad
omi1ådedirektør
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Rannort Fra Tils nsbesøk
Navn på tjenestested:
Majorstutunet Bo og Behandlingssenter

Dato for besøket: 19 mai 2014 Tidspunkt (fra kl. til 10.00-14.00

Meldt/uanmeldt besøkiekstraordinært besøk:
Uanmeldt

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

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Leder Elenor W Holter, Vara Hans M Borge, Vara Kjell Jon Karlsen

Forfall:

Espen Helland Olsen
Møtesekretær:
Elenor W Holter/ Hans M Borge

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre), div. helsepersonell, pårørende og beboere

Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Gikk igjennom alle avdelinger fra 1- 5 etasje.



Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune.

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene:
gir den enkelte beboer/brukerforsvarlig omsorg og hjelp, og behandler
den enkelte beboer/bruker med respekt
har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplanfor oppholdetfor den
enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulererforhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang
har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten
drives medforsvarlige personalforhold
har opprettet medisinsk tilsynfor de institusjoner hvor dette erforutsatt
oppbevarer beboernes midlerforsvarlig dersom tjenestestedene er gitt
ansvarfor dette
sørgerfor at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilglengeligfor brukere/beboere.

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.

Tilsynsutyalgets rapport fra uanmeldt tilsyn
BRISKEBY 1


Påfylling av antiback ved inngangsdør til Briskeby 1.mangler.
Hyggelig gave fra pårørende til en avdød. Ny sofa.
Dårlig luft generelt på hele avdelingen.
Dårlig signaler på TV i dagligstuen.
Ikke varmt vann på 2 dager, ennå ikke i orden.
Hele avdelingen bærer preg av å være nedslitt. Det er fuktighet, råte
og sølvkre som vandrer i våtrommene, og andre steder.
Her venter de på dør ut i hagen. Elendig mottak på TV i fellesrommet.
Dette må ordnes straks, viktig sak.

BRISKEBY 2
Her var det 10 brukere i dag, tallet er stort sett mellom 10/15 hver dag.
I dag er det nydelig vær, og alle var ute. Flott.
Her var det rent og pent overalt.

MAJOREN, 5 etg.
God stemning, de fleste beboerne var ute på terrassen i det flne været,
med ansatte tilstede.
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Rengjøringen er bra , men her må de ansatte
følge etter renholderen, for å få vasket godt nok!

BALKEBY 1
Avdelingen bærer preg av ikke god rengjøring. Dette har vært klagd
på flere ganger.
Det er trim 4 dager i uken. Beboerne virket meget fornøyde. God luft,
mange vinduer oppe.
Antibacken var fiernet fordi en beboer er alkoholiker. Kanskje lurt å få
beholdere med skum???

BALKEBY 2
Avdelingen preget av slitasje.
Vi hilste på ny avd. sykepleier. Hun kommenterte at hun var tatt
meget godt imot, men kommenterte hvor slitt det var overalt.

HOMANSBYEN 1
Dårlig rengjøring, generelt nedslitte belegg på rommene.
Traff mannlig rengjørings personal, og tillot oss å klage på
rengjøringen. Han tok det innover seg når vi viste hvordan det ser ut.

HOMANSBYEN 2.
Dårlig rengjøring., Omsorgbygg har enda ikke reparert dørene inntil
vaskerom. Dette har vært påklaget gjennom flere år fra tilsynet.
Det vises nå tydelig vannlekkasje /råte, vond lukt under bekken vaske
maskin.
Vi traff her en pårørende til en nylig avdød. Han roste personalet, for
omsorgen også i terminalfasen. Samtidig var han kritisk til
medisinbruken over tid.

TØRTEBERG log 2.
Her var de fornøyde med rengjøringen. Fornøyde pasienter. I dag var
det allsang med piano, mange tilstede. Samtidig Norges eldste mann
som nå blir 107 år.

RENHOLD
MABO har nettopp skiftet renholds selskap. Det synes ikke som det er
blitt bedre. Tydelig personavhengig.(se HOMANSBYEN 1). Det kan
virke som renholdet er for dårlig spesifisert. Flere ga uttrykk for at
beboer-rommene på en slik institusjon burde vaskes hver dag. Vi ber
om SYEs kommentar til dette.

Oppfølging ved neste tilsynsbesøk:
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VEDLIKEHOLD
Huset bærer tydelig preg av forsømt vedlikehold over mange år. Dette
har vi påpekt flere ganger. Det snakkes om rehabilitering og sågar
rivning og nybygg. Det er tydeligvis stor usikkerhet om hva planene
er. Dette synes å være en unnskyldning for at det ikke gjøres noe
særlig vedlikehold. Man skylder tydeligvis på Omsorgsbygg og ikke
noe skjer.

Vi ber om å få en orientering om fremdriftsplan for MABO.
Uavhengig av om det er Omsorgsbygg og/eller SYE som skal sørge
for det.

VAKTMESTERTJENESTE
Vi har flere ganger påpekt at vaktmestertjenesten svikter etter at den
ble sentralisert med det såkalte DASH-systemet. Det brukes i dag en
logg bok . Da den ligger i resepsjonen er det tungvint, og ting blir ofte
ikke notert, og derved heller ikke gjort. Vi har sett mange ting som
ikke sto der. Tydelig at systemet ikke fungerer. Vi ber SYE komme
med et forslag til en eventuell midlertidig løsning så snart som mulig.

GENERELLT.
Beboere, pårørende og ansatte er stort sett fornøyde. I resepsjonen var
det kommet en sittegruppe som institussjefen hadde fått fra et annet
sykehjem hvor det var blitt overflødig. Nydelig moderne møblement.
Vi ser forbedringer med ny institusjonssjef ved MABO.

Det som trekker ned er bygningen som fremstår «shabby»
Tilsynet fikk første utgave av UKESINFO. Glimrende informasjon
om alt som skjer fra 19 mai og utover uken. Holger Olsen håpet å få
gitt ut denne som informasjon , kanskje annen hver uke. Et meget bra
tiltak. All honnør for tiltaket.
Alle balkongene i huset skulle få nytt «gressbelegg» til 17 mai, er
ennå ikke på plass. De fleste beboere var meget opptatt av dette.
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Oslo den 26 mai 2014
Elenor W HolterV Hans M Borge V Kjell Jon Karlsen

Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato: 26 mai 2014
Frogner bydel 

Institusjonens leder Holger Olsen / styre (private institusjoner) dato:
26 mai 2014

•

For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 "Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i
institusjon mv" —byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 "Styrking og samordning av tilsyn i
sykehjem" —byrådssak 144/08
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Oslo kommune
Sykehj emsetaten

Administrasjonen

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Deres ref Vår ref (saksnr):

Kåre Sagrno-Søvde 201400001-76

Bydet Frogner
Bydelsadministrasjonen

r)ato: Ark.nr.: o
Sakbeh.: 5 Dok.nr.:

Saksnr.:

o
Saksbeh:

A. Glittum/C. Grdner

Dato: 08.07.2014

Arkivkode:

204

FAGERBORGHJEMMET / NORABAKKEN - RAPPORT FRA UANMELDT
TILSYNSBESØK 27.05.2014

Vi viser til bydelens oversendelse av 2.6.2014 vedlagt rapport fra ovennevnte tilsynsbesøk, og
har følgende kommentarer til rapporten:

4. etasje —ventilasjon og lukt: Post 4 er spesielt plaget av dette fordi de også har et bad uten
vinduer. Avdelingen forsøker så godt det lar seg gjøre og lufte og bruke ulike luktflernere for å
minske lukten. Personalgruppen jobber bevisst med dette, og det har blitt bedre. Hovedårsaken
er som tidligere nevnt ventilasjonsanlegget som ikke fungerer. Omsorgsbygg og SYE har
jobbet lenge for å få til en løsning, og vil se videre på saken over sommerferien. Det er ikke
mulig å legge inn et nytt system som tilfredsstiller kravene så lenge avdelingen har
inneliggende pasienter.

3. etasje —Antibac vil bli montert i gangen ved inngangsdøren der det mangler. Når det gjelder
50 % fysioterapeut kan dette synes lite. Men pasientene er selvsagt i bevegelse også uten
fysikalsk behandling. Trim gjennomføres av pleiepersonalet, og i forbindelse med prosjektet
«Bedre hverdagsliv» vil Fagerborghjemmet starte en egen trimgruppe som kommer i tillegg til
det de har per i dag.

Kjøkken —Kjøkkensjefen er ikke erstattet av husøkonom som tilsynsutvalget skriver i sin
rapport, men leder av serviceavdelingen er også leder for kjøkkenet.

Norabakken 2. etasje - Vikaren fra Vacant var ikke innleid for avdelingssykepleier, men for en
annen sykepleier som også var syk.

Slvi arlstad Charlotte Gruner
fung. tatsdirektør spesialkonsulent

Kopi: Omsorgsbygg, Postboks 2773 Solli, 0201 Oslo
Institusjonssjef ved Fagerborghjemmet

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse:Besøksadresse:Telefon: 02 180
Postboks 435, SentrumNedre Slottsgt. 3Telefaks: 23 43 30 09
0103 OsloBankkto.: 1315.01.03295

E-post: postmottak@sye.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Bydel Frogner

Tilsynsutvalg
Ic

(.<,-;Lini  th
cL

RAPPORT FRA TILSYNSBESOK

Tjenestested: Fauerborghjemmet/Norabakken

Dato: 27 mai 2014 I idspunki (fra kl til kl): I 0.00- 14.00

Meldt/uanmeldt besokJekstraordinært besok: Tanmeldt

1

Av tilsynsulvalgets medlemmer var folgende tilstede: Elenor W Ilolter leder,

vara Hans Magnus Borge, vara Kjell Jon Karlsen

Forfall: \ nne N1 Fjerrneros. Espen Il Olsen

Motesekretær: Ilenor \\ Flolter I lans Magnus 13orue

Kontakter under tilsynet: Institusjonssjef Anita Glitturn. avd sykepleier May

I.iss Waage

helsepersoneIL

Hvord.an ble tilsynet gjennomfort: Gikk igjennom alle avdelinger I til 4

etasje

Tilsvnsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsvn: 


Dausenteret ar det I 0 takknemlige brukere i dau Alle godt fornoyde med maten.

Rengjorinuen er bra.

4 etu

Fremdeles darlig luki Personalet gjor siu aller beste for a minske lukten —men

men vemilasjon er det ganske hapløst Etter I,OFTE-modellen kan de spisc når

det nasso — hele douner Snakket med hjelpepleier Gurdup Kaur som var svært

fornoyd.

3 etg

Trirn med ftsioterapeut 10 stykker Ballkasting bra nene beveuelser. 50 ?O

stillinu_ Fysioterapeuten mener at prosenten bor okes. Beboeme far for lite

bevegelse. lin behoer spilte piano som hovnet stemninuen. \ i snakket med en

beboer i gangen som var helt klar, lIer er det godt a varre. Vi sjekket noen av

rommene hr  retrgioring_ Det virket tilfredsstillende. Antibac er montert i alle rom.

del Frognyr

hogA  adresse

oSnmerroggla lolgang

II lynrik Ihsens gale

Pogydreg,eI elelon ug' 180Ilankkono 600-1 00 02ON I

PosIbyk., 2.100 Sollielylyko 21 12 -10 01Org nr 57,1 778 702

0201 (Islo

posg posgrionaUrr hir ,g.111 konmuor ny



Manglet ANTIBAC i korridorenc.

2 etg
Verandaene er pusset opp. Nydelig vær i dag, de fleste beboerne ute.

I elg
Oppholdsrommene vhker Memmehygaelige med mobler fra ficre epoker --
hyggelig sammensatt.

Kjøkken
Traff kokk Julie Huse Salvesen og 2 assistenter. Kjøkkensjef erstattet av
husokonorn. Kjøkkenet bar preg av god orden og hygiene. De kjøper inn fra
leverandører spesifisert av SY1r. Kokken N'araodt fornoyd med kvalitet på varer
og leveranser
Vi ble forelagt en renholdsplan samt ct oppslag om «Nok drikke til eldre». Veldig
bra.

Vaktmester
Vi traff vaktmester Imhan som betjener Fagerborg, Norabakken og Majorstruunet
Diskuterte «DAS11»-systemet og fikk forklaringen på hvorfor det ikke fungerte.
Nemlig at han var avhengig av sin egen termMal som til overmål fungerte dårlig
med mye yentetid. Systemet med en bok i reseKjonen Mngerer mye bedre. Men
viktig at avdelingene fører inn mangler. De kan også ringe ham hyis der er noe
prekært.

Informasjonssystem
Det er installert nytt system med skjermer på hvert rom. De fungerer for de som
kan betjene dem for de andre setter personalet på musikk, video ete, etter ønske.
Etter hvert ska; det kohles sensorer til systemet tflpasses den enkelte belmer BRA
Men det er vikiig å ha resurser til å hjelpe beboerne i gang

Turgrupper.
Det er startet egne turgrupper hvor man tar beboerne med ut på tur i grupper —
Bygeløy. Stensparken eie Godt tiltak.

Brannovelse
Det var brannovelse for de ansatte mens vi yar her Teori og praklisk, og bruk av
slukkningsutstyr.

Tilsynsrapport fra tilsynet 040314 —svar fra SYE saksur. 201400001-34
Tilsynsutvalget reagerer på SYEs svar 23.04.2014. Vi tolker det slik ai verken
SYE eller Omsorgsbyag akter å gjore noe med de forholdene som har vært kjent
og påpekt i mange år. VENTILASJONEN. Den er uholdbar.

!N!'iforventer at her gjøres snaks tiltak.
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Norabakken
Dagsemeret hadde I0 inne, og 6 utc i det gode vælel. Her var det aktivitet. God
stemning. Kaker og kaffb og tydelig trivsel.
Ble forelagt en aktivitetsplan:
Leser avis hver dag. Trim tlere ganger i uken, div. spill, allsang og dans på
Fagerborghjemmet, valgfri aktiviwt, bingo, og mye mer flere ganger i uken.
Behoere som er friske nok, blir hentet for også å være mcd.
Rengjøringen er bra.

2 elasje.
Her var avdelingsleder syk, og det var kommet inn en fra Vacant vikarbyrå. .Var
ukjent med stedet. Det var 2 pleiere på avdelingen
Aktiviter Anne Berit Rivertz, sang for beboorne, noen lyttet og andre slappet av.
Fysioterapeut er her 20% en gan6 i uke.
Rengjøringen er bra.

RedninQslaken 

På noen av dørene sto det instruks for bruk av flirven redningslaken. Det var slor
usikkerhet om det var slike på alle rom eller bare på de som hadde instruksen på
døren. Også om hvordan de skulle brukes? Kan dette kombinert med ukjent
personale være en sikkerhetsilsiko?
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Oslo den 31 mai 2014

Leder tilsynsutvalg vara medlem vara medlem
Elenor W Holter Hans Magnus Borge Kjell Jon Karlsen

(sign ) (sign.) (sign.)

Tilsynsrapport oversendt til:

Bydelsadministrasjonen og bydelsutvalger dato:31.05.14
1nstitusjonsleder dato; 31.05.14 	 Anita Glittum
Institusjonens styre (private institusjoner) dato: 


For sykehjem:
Bydelsutvalget til horelopig mienteting dato:_d 05.14 

Sykehjernsetaten til kommentering dato: 


kehhea)selaten har seks akers last kaannsensme forhold sompei papekl t rapporten

Institusjonsleder dato:_31 05 14 Anita Glinum 	
Institusjonens styre (private institusjoner) dato: 

*****

Sykehjemsetatens kommentarer sendt bydelsutvalget dato.
Bydelsadministrasjonen med sykehjemsetatens kommentarer dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutva Egethar tausketsplikt om personline forkold som utvalgene blir kjent med i itt arbeides
For øvrig gjelder forvaltningslodems bestenanelser om causbetsplikt.

MaI for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 -Arbeidshetingelser for tilsynsutvalg
institusjon mv- —byrådssak 229/04 oo bystvresak 132/08 -Styrking on samordning av disyn i
sykehjem- byrådssak 144/08
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Oslo kommune 
Bydel Frogner  

 

 

 

 
   BU-sak 251/14 

 

Møtedato: 26.8.2014   Bydelsutvalget 

 

OPPLÆRING – ÅRSHJUL – TILSYNSUTVALGENE 

 

For mer forutsigbarhet i tilsynsutvalgenes arbeid foreslås etablering av rullerende årshjul som  

vist i figur på side 3. 

 

Januar/februar 

Tilsynsutvalg for institusjon og hjemmetjenester utarbeider separate årsrapporter (jmf instruks  

for tilsynsutvalg). Årsrapportene oversendes BU og bydelens administrasjon. Tilsynsutvalgene  

for institusjon leverer i tillegg sine årsrapporter til aktuelle institusjoner og Sykehjemsetaten.  

BU og sykehjemsetaten skal gis anledning til å kommentere årsrapporten før den legges frem. 

Årsrapport med kommentarer skal formidles bydelsadministrasjonen. Årsrapportene er offentlige  

og skal være anonymisert mhp taushetsbelagte opplysninger. 

 

Mars/april  

Tilsynsutvalg for hjemmetjenester inviteres til møte med tjenestelederne. Tema for møtet er  

utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til foreliggende årsrapport. 

 

Tilsynsutvalg for institusjon foretar varslet tilsynsbesøk på utvalgt institusjon. Tilsynet har til  

hensikt å se til at institusjonens drift samsvarer med gjeldende regler og retningslinjer.  

Tilsynsutvalg kan innhente informasjon fra både bruker og leder ved institusjonen.  

Tilsynsrapport utarbeides jmf instruks pkt 9.  

 

Mai/juni  

Tilsynsutvalg for hjemmetjenester foretar tilsynsbesøk i utvalgt brukerhjem forutsatt at det er 

brukere som frivillig går med på det. Tilsynet har til hensikt å se til at tjenestestedets drift i  

brukers hjem samsvarer med gjeldende regler og retningslinjer.  

 



 

Tilsynsutvalg for institusjon foretar uanmeldt tilsynsbesøk på utvalgt institusjon. Tilsynet har  

til hensikt å se til at institusjonens drift samsvarer med gjeldende regler og retningslinjer.  

Tilsynsutvalg kan innhente informasjon fra både bruker og leder ved institusjonen.  

Tilsynsrapport utarbeides jmf instruks pkt 9.  

 

Juli/august/september 

Tilsynsutvalg for hjemmetjenester møter utvalgt tjenestested etter avtale. Tilsynet har  

til hensikt å se til at tjenestestedets drift samsvarer med gjeldende regler og retningslinjer.  

Informasjon innhentes etter avtale fra tjenesteleder og utøvere. 

 

Tilsynsutvalg for institusjon foretar varslet tilsynsbesøk på utvalgt institusjon. Tilsynet har til  

hensikt å se til at institusjonens drift samsvarer med gjeldende regler og retningslinjer.  

Tilsynsutvalg kan innhente informasjon fra både bruker og leder ved institusjonen.  

Tilsynsrapport utarbeides jmf instruks pkt 9.  

 

September/oktober 

Tilsynsutvalgene innkalles til felles opplæring. 

 

Tilsynsutvalgene organiserer brukerutvalgsmøte for brukere og pårørende.  

I forbindelse med brukerutvalgsmøte vil det være aktuelt med 

- informasjon om tjenestene og tjenestestedene  

- informasjon fra bydel om aktuelle tilbud og prosjekter 

- informasjon fra politiet og brann- og redningsetaten 

 

November/desember 

Tilsynsutvalg for hjemmetjenester inviteres til møte med tjenestelederne. Tema for møtet er  

utveksling av kunnskap og erfaringer fra inneværende år knyttet til områder påpekt i  

foreliggende årsrapport. Synspunkter for aktuelle momenter til kommende årsrapport kan og  

fremmes. 

 

Tilsynsutvalg for institusjon foretar uanmeldt tilsynsbesøk på utvalgt institusjon. Tilsynet har  

til hensikt å se til at institusjonens drift samsvarer med gjeldende regler og retningslinjer.  

Tilsynsutvalg kan innhente informasjon fra både bruker og leder ved institusjonen.  

Tilsynsrapport utarbeides jmf instruks pkt 9.  

 



 

Årshjulet ble tatt godt i mot da det i våres ble presentert for tilsynsutvalg for  

hjemmetjenester og tjenesteledere i hjemmetjenestene. I forbindelse med ny sammensetning  

av tilsynsutvalg vurderes det som passende å begynne praktisering av årshjul for  

tilsynsutvalgene høsten 2014. I den forbindelse, samtlige medlemmer i tilsynsutvalgene er  

invitert til felles opplæring med gjennomgang av årshjul, instruks og aktuelle  

dokumentmaler 2. september 2014. 

 
 
FIGUR 1: ÅRHJUL TILSYNSUTVALG BYDEL FROGNER.  
 

 
 
 
 
Vedlegg 

Reglement tilsynsutvalg for institusjon og hjemmebaserte tjenester 

Notat- og rapportskjema for tilsynsutvalg 

Tilbakemeldingsskjema fra bydel 

Bydelens mal for årsrapport 

 



Instruks
Vedtatt av:  Bystyret

Erstatter:  
Eier/ansvarlig:  Byråd for eldre

Bemyndiget:  

 

Vedtatt:  25.05.2005

Saksnr:  Bv 165/05, bv 432/08

Ikrafttredelse:  08.06.2005

Dok.nr:  IN-0017

INSTRUKS FOR KOMMUNALE TILSYNSUTVALG FOR INSTITUSJON MV.

Punkt 8 og 9 endret i bystyrets vedtak den 11.12.2008, sak 432/08.

De kommunalt oppnevnte tilsynsutvalg hvis ansvar er fastsatt i denne instruks kommer i tillegg til de
statlige tilsynsorganer.

Ved begynnelsen av hver bystyreperiode igangsettes opplæring av nye medlemmer av tilsynsutvalg.
Opplæringen bør være obligatorisk.

1. FORMÅL

Tilsynsutvalgene skal føre kontroll og tilsyn med hvordan helsetjenesten faktisk virker. Tilsynsutvalgene
skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo kommune i
lov, forskrift, instruks og lignende. Utvalgene skal videre påpeke forhold som kan bedres.

2. VIRKEOMRÅDE

Det skal føres tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter på
sykehjem, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel til å føre
tilsyn med de private institusjoner følger av avtaler inngått med de private institusjonene.

Reglementet gjelder ikke for tilsynsutvalg for hjemmetjenesten. Reglement for tilsynsutvalg for
hjemmetjenesten følger av bydelsreglementet § 2-5 nr. 2.

Tilsynet skal skje i den bydel utvalget er oppnevnt for.

3. OPPRETTELSE AV UTVALG

Bydelsutvalgene skal opprette tilsynsutvalg. Utvalgene skal ha tre faste medlemmer og tre
varamedlemmer. Ansatte i bydelsadministrasjonen eller på undersøkelsesstedene kan ikke være
medlemmer.

Bydelsutvalgene oppretter ett eller flere utvalg etter behov, avhengig av antall brukersteder og størrelsen
på disse.

4. TAUSHETSPLIKT

Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide. For
øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

5. OPPGAVER

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og retningslinjer gitt av staten og
Oslo kommune.
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Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene

- gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte beboer/bruker med
respekt.

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

- følger bestemmelser som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelser om bruk av tvang.

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

- drives med forsvarlige personalforhold.

- har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt.

- oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for dette.

- sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett
tilgjengelig for brukere/beboere.

Medisinsk-faglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.

6. HENVENDELSER

Tilsynsutvalgene skal ta imot henvendelser fra alle som kontakter utvalget vedrørende forhold for brukere
og forhold ved tjenestestedene.

Tilsynsutvalgene skal ikke behandle ordinære/formelle klagesaker.

Dersom tilsynsutvalget mottar henvendelser som faller utenfor utvalgets arbeidsområde, skal disse straks
oversendes bydelsadministrasjonen - eller annen rett instans for øvrig - for behandling. For øvrige
henvendelser skal tilsynsutvalget rapportere til bydelsutvalget. Dersom utvalget mottar en klage på forhold
i en institusjon, skal utvalget bekrefte henvendelsen skriftlig og gjøre oppmerksom på at en klage skal
rettes til institusjonen.

7. UNDERSØKELSER

Det skal minimum være fire besøk årlig. To av gangene skal være varslet på forhånd, øvrige uanmeldt.

Tilsynsutvalget bør ta kontakt med den enkelte bruker for å høre vedkommendes syn på oppholdet. Den
enkelte bruker har rett til å snakke med utvalget uten at ansatte er til stede.

Dersom utvalget mottar opplysninger som det - etter utvalgets oppfatning - er grunn til å gå videre med,
kan utvalget iverksette nærmere undersøkelser, herunder forelegge de mulig klanderverdige forholdene for
ledelsen av vedkommende institusjon.

8. RETT TIL OPPLYSNINGER

Tilsynsutvalget kan kreve at leder og eventuelt styre for tjenestestedene gir de opplysninger som er
nødvendig for gjennomføring av tilsynet, dog ikke taushetsbelagte opplysninger med mindre nødvendig
samtykke er innhentet. Tilsynsutvalget kan ikke be tjenestestedene eller bydelsadministrasjonen utarbeide
rapporter. Tilsynsutvalget kan be bydelsadministrasjonen innhente foreliggende dokumentasjon på de
aktuelle tjenestesteder, eller hos Sykehjemsetaten.

9. RAPPORTERING

Etter hvert besøk skal det utarbeides en tilsynsrapport som oversendes til BU og bydelsadministrasjonen. I
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rapporten skal det eventuelt påpekes og gis anmerkninger om forhold som bør endres. Tilsynsutvalget
oversender sin rapport til BU til foreløpig orientering og Sykehjemsetaten til kommentering.
Sykehjemsetaten skal sende sine kommentarer til de påpekte forhold til tilsynsutvalget uten ugrunnet
opphold, og seinest innen 6 uker. Deretter oversendes Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsrapporten
til BU, og tilsynsrapporten med kommentarer til bydelsadministrasjonen.

Tilsynsrapportene til BU skal være offentlige og anonymiserte dersom de inneholder taushetsbelagte
opplysninger.

Tilsynsutvalget skal ved årets utgang levere årsrapport til bydelsutvalget, bydelens administrasjon, leder og
eventuelt styre for institusjonen og Sykehjemsetaten. Årsrapporten skal ikke inneholde taushetsbelagte
opplysninger og være offentlig.

Bydelsutvalgene skal benytte kommunens mal for tilsynsrapporter.

10. GODTGJØRELSE FOR TILSYNSUTVALG

Tilsynsutvalg godtgjøres over de enkelte BUs budsjett. Godtgjørelsen følger av Reglement for folkevalgte
verv i Oslo kommune.

11. INFORMASJON

Institusjonen har plikt til å informere beboere, brukere, pårørende og ansatte om tilsynsutvalgets
funksjoner, hvem som sitter i utvalget og hvordan en kommer i kontakt med tilsynsutvalgets medlemmer.
Det skal henge oppslag på hver institusjon med disse opplysninger. Medlemmene av tilsynsutvalg bør bære
identitetskort under tilsynet.

12. IKRAFTTREDELSE

Dette reglement trer i kraft to uker etter at reglementet er vedtatt av bystyret i Oslo kommune. Fra samme
tidspunkt oppheves reglement for kommunal tilsynsutvalg for institusjon m.v. sak 784/1997.
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INSTRUKS FOR KOMMUNALE TILSYNSUTVALG FOR 

HJEMMEBASERTE TJENESTER (behandlet og vedtatt i bystyret 30.01.2008) 

Alle bydelsutvalg skal opprette tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester, og 

bestemmer selv dets organisering ut over det som følger av disse retningslinjene. 

De kommunalt oppnevnte tilsynsutvalg hvis ansvar er fastsatt i denne instruks 

kommer i tillegg til de statlige tilsynsorganer. 

Ved begynnelsen av hver bystyreperiode igangsettes opplæring av nye medlemmer av 

tilsynsutvalg. Opplæringen er obligatorisk. 

1. FORMÅL 

Tilsynsutvalgene skal føre kontroll og tilsyn med hvordan hjemmebaserte tjenester 

faktisk virker. Tilsynsutvalgene skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i 

samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo kommune i lov, forskrift, instruks og 

lignende. Utvalgene skal videre påpeke forhold som kan bedres. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Instruksen gjelder ikke for tilsynsutvalg for institusjon. Tilsynsutvalg for institusjon 

har egen instruks, jf. bydelsreglementet § 2-5. 

Det skal føres tilsyn med bydelens hjemmebaserte tjenester. Reglementet gjelder også 

for tilsyn hos bruker med privat leverandør betalt av kommunen. 

Tilsynet er et frivillig tilbud for brukerne av tjenestene. 

Tilsynet skal skje i den bydel utvalget er oppnevnt for. 

3. TAUSHETSPLIKT 

Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i 

sitt arbeid, jfr. forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt og om 

taushetspliktens begrensinger. 

4. OPPGAVER 

Tilsynsutvalget skal føre tilsyn med at tjenesteyterne sørger for at informasjon om 

Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for 

brukere av hjemmetjenestene. 

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver. 

5. HENVENDELSER 

Tilsynsutvalgene skal ta imot henvendelser fra alle som kontakter utvalget vedrørende 

forhold for brukere og forhold ved hjemmetjenesten. 

Tilsynsutvalgene skal ikke behandle ordinære/ formelle klagesaker.  

Dersom tilsynsutvalget mottar henvendelser som faller utenfor utvalgets 

arbeidsområde, skal utvalget skriftlig bekrefte overfor avsender at henvendelse er 

mottatt og straks oversende disse til bydelsadministrasjonen - eller annen rett instans 

for øvrig - for behandling.  



Tilsynsutvalgene skal gi brukeren tilbakemelding på henvendelsen så snart som 

mulig, senest innen 6 uker. Tilbakemeldingen skal vise til hvordan oppfølging av 

henvendelsen skal håndteres og en tidsramme for dette. Oppfølging av henvendelsen 

skal senest settes i verk 7 uker fra henvendelsen er gjort fra brukeren. 

Tilsynsutvalgene fører postjournal over alle henvendelser de mottar. 

6. UNDERSØKELSER 

Tilsynet er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i 

samråd med pårørende/ hjelpeverge å ta kontakt med tilsynsutvalget. Brukeren avgjør 

hvordan kommunikasjonen skal foregå; i form av hjemmebesøk eller gjennom 

skriftlig/ muntlig kommunikasjon. 

Tilsynsutvalget kan be bydelsadministrasjonen om å henvende seg til brukere med 

forespørsel om de er villige til å motta tilsyn. 

7. RETT TIL OPPLYSNINGER 

Tilsynsutvalget kan kreve at leder for den aktuelle tjeneste gir de opplysninger som er 

nødvendig for gjennomføring av tilsynet, dog ikke taushetsbelagte opplysninger med 

mindre nødvendig samtykke er innhentet. Tilsynsutvalget kan ikke be tjenestestedene 

eller bydelsadministrasjonen utarbeide rapporter. 

8. RAPPORTERING 

Tilsynsutvalget skal etter avtale rapportere til bydelsutvalget og 

bydelsadministrasjonen. I rapporten skal det eventuelt påpekes og gis anmerkninger 

om forhold som bør endres. Tilsynsrapportene til bydelsutvalget skal være offentlige, 

og anonymiserte dersom de inneholder taushetsbelagte opplysninger. 

Tilsynsutvalget skal ved årets utgang levere årsrapport til bydelsutvalget og bydelens 

administrasjon. Årsrapporten skal ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger og 

være offentlig. 

9. GODTGJØRELSE FOR TILSYNSUTVALG 

Tilsynsutvalg godtgjøres over de enkelte bydelsutvalgs budsjett. Godtgjørelsen følger 

av Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune. 

10. INFORMASJON 

Bydelen skal informere brukergruppen om tilsynsutvalgets funksjoner, hvem som 

sitter i utvalget og hvordan en kommer i kontakt med tilsynsutvalgets medlemmer. 

Slik informasjon skal følge med hvert vedtak om tildeling av hjemmebaserte tjenester. 

Medlemmene av tilsynsutvalg skal bære identitetskort under tilsynet. 

11. IKRAFTTREDELSE 

Denne instruks trer i kraft fire uker etter at den er vedtatt av bystyret i Oslo kommune. 

Fra samme tidspunkt oppheves Instruks om tilsynsordning for brukere av de 

hjemmebaserte tjenester sak 83/1994. 
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Bydel Frogner    
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UNNTATT OFFENTLIGHET 

Jf. Offl. §13.(1) jf. Fvl. §13 (1) 

 

 

 

  Dato:   

Deres ref: id Vår ref (saksnr):  

 

Saksbeh:  

  

Arkivkode:  

    

TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSUTVALGETS NOTAT AV …(dato)…  

VEDR…( initialer og f.dato)… 

(JFR. INSTRUKS FOR TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTER.) 

Henvendelsen gjelder: 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Kopi til: 

 

 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

   
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00  
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01  
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

  
 

 

 
 
ÅRSRAPPORT TILYNSUTVALG FOR … (hjemmetjenester eller institusjon)… (årstrall) 

 
Tilsynsutvalget har i (årstall) bestått av leder (navn, partitilhørighet), medlem (navn, 
partitilhørighet) og varamedlem (navn, partitilhørighet). 
 
I (årstall) har tilsynsutvalget mottatt (antall henvendelser).  
 
Henvendelsene har i hovedsak dreid seg om … 
Enkelte henvendelser har dreid seg om … 
 
Tilsynsutvalget har foretatt (antall) hjemmebesøk hos tjenestemottagere og deltatt på (antall og 
type) møter. 
 
Tilsynsutvalgets kommentar til aktuelle fokusområder for forbedring av tjenesten kommende år: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSLO, den ___/___      Signatur ______________________ 

Signatur ______________________ 
Signatur ______________________ 

 



BU-møte 26. august 2014, sak  /2014                                                                                                                1 

 

 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

 

BU O-sak:   252/2014 

Møtedato:  26.08. 2014 
                     

 

TILSYN MED KVALIFISERINGSPROGRAMMET  
 
I tidsrommet 24. juni 2013 – 12. juni 2013 gjennomførte Fylkesmannen 

tilsyn med NAVs kvalifiseringsprogrammet  

 

Tilsynet ble gjennomført ved at Fylkesmannen fikk oversendt dokumenter 

og gjennomgikk disse, og så var Fylkesmannen hos NAV i 3 dager.  

 

Fylkesmannens tilsyn avdekket et avvik.  

 

Bydelen ble bedt om å legge frem en plan for hvordan avviket skulle 

lukkes. En slik plan er utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen. Tiltakene i 

planen er gjennomført. Fylkesmannen bekreftet i brev av xx at avviket er 

lukket.  

 

Vedlegg: 

- Fylkesmannens rapport 
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uok
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fylkesmannen
td,i Oslo og Akershus

Oslo kommune. Bydel Frogner v/bydelsdirektor
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

Soflial- og farngleavdeling•m

Tordenslooldsgate 12
Postboks B111 Dep 0032
Telefon 22 00 35 00

www frnna no
Organisastonsnummer NO 974 761 319

Deres rel
Deres dato
Vår ref 2013/12187-15 S-SOS
Seksbehandler Agnethe Luren
Direktetelefon. 22003776

Dato: 1703.2014

Lukking av avvik etter tilsyn med lov om sosiale tjenester i NAV —

kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomforing av

kvalifiseringsprogram —Bydel Frogner

Det vises til avholdt tilsyn ved NAV Frogner 24.09.13 —26.09.13. Det ble avdekket ett avvik
under tilsyner. Avviket er som følgende:

Avvik 1:
Bydel Frogner stkrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at alle
deltakerc i KVP tilbys tilpasset program

Rapport fra rilsynet forelå 12.11.13. I bydelens brev dateri 20.12.13 ble det gitt en plan for
lukking. Fylkesmannen fant at avviket ikke kunne lukkes på bakgrunn av bydelens redegjørelse. I
Fylkesmannens brev datert 20.01.14 ble det bedt om en avklaring knymet til ansvarsforhold.
I tillegg ba Fylkesmannen om a få oversendt de fem siste notatene fra evalueringsmøtene samt de
fem siste ukeplanene som er utarbeidet.

I bydelens brev datert 19.02.14 er det gjort rede for det Fylkesmannen etterlyser. Vedlagt følger
journalnotater fra de fem siste evalueringsmøtene, som i tillegg inneholder program.

Fylkesmannen finner bydelens skriftlige redegjørelser som tilfredsstillende. NAV Frogner har
samlet sett sart i verk gode tiltak og har systemer som vil ivareta en forsvarlig tildeling og
gjennomføring av KVP.

Fylkesmannen finner grunnlag for å lukke avviket og tilsynet med lov om sosiale tjenester i
NAV, kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av
kvalifiseringsprogrammet. kan avsluttes.

Fylkesmannen takker bydelen for godt samarbeid rundt avviklingen av tilsynet, samt samarbeid
rundt lukking av avviket.

Med hilsen

Bente Rygg
avdelingsdirektør Grete Finstad

seksjonssjef



Dokurnentet er elektronisk godkjent.
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Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen ved NAV Frogner sosialtjeneste 2013 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Oppfølging av tilsynet 

Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de 

tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.  

  

Sammendrag 

1. Innledning 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

3. Gjennomføring 

4. Hva tilsynet omfattet 

5. Funn 

6. Vurdering av styringssystemet 

7. Regelverk 

8. Dokumentunderlag 

9. Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag 

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. 

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:  

Tema for tilsynet er tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram (KVP). Gjennom tilsynet skal 

det undersøkes om kommunen ved sine styringsaktiviteter (inteontroll) sikrer at tjenesten KVP er 

tilgjengelig for alle potensielle deltakere, og at innholdet og omfanget i kvalifiseringsprogrammet er 

forsvarlig. For å undersøke dette tas det utgangspunkt i bestemmelsene om kvalifiseringsprogram med 

tilhørende stønad i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (STL) §§ 29, 30 og 31 

samt i saksbehandlingskrav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift og ikrav til internkontroll. 

Målsettingen med tilsynet vil være å undersøke om: 

l kommunen ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, sikrer forsvarlig tildeling av 

KVP, herunder: 

- om tjenesten er tilgjengelig 

- om det foretas forsvarlig kartlegging, vurdering og beslutning  

l kommunen ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, sikrer forsvarlig 

20.11.2013

Virksomhetens adresse: 
Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo 
Tidsrom for tilsynet: 24.06.13 - 
12.11.13 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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gjennomføring av KVP, herunder: 
- om tidsfrist for iverksetting av program overholdes 

- om kommunen tilbyr tilpasset program 

- om kommunen driver oppfølgingsarbeid i henhold til lovkrav 

Det ble gitt 1 avvik under tilsynet. 

Avvik 1: 

Bydel Frogner sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at alle deltakere 

i KVP tilbys tilpasset program 

  

  

  

1. Innledning 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved NAV Frogner sosialtjeneste i perioden 24.06.13 - 

12.11.13. 

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en 

del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. Fylkesmannen er 

gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen (STL) § 9 og kommuneloven kapittel 10 A. Formålet med systemrevisjonen er å 

vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen 

omfattet undersøkelse om: 

l hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen 
innenfor de tema tilsynet omfatter, om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

l tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes 

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 

undersøkelser. 

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 

l Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift  

l Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, 

men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

Bydel Frogner har pr. 01.01.13, et innbyggertall på 52.600. Den kommunale driften av NAV kontoret er 

underlagt bydelsadministrasjonen. Bydelens administrative organisering består av bydelsdirektør og tre 

avdelingsdirektører som hver har ulike kommunale virksomheter underlagt seg. NAV kommune er 

underlagt avdelingsdirektør som også har ansvar for bestillerkontor, barnevern, helsestasjon, Bygdøy 

helsesenter, Tidemannsstuen frivilligsentral, Frogner frivilligsentral, Amaldus aktivitetshus, Oscar 

lokalmedisinske senter og fastlegene. 

NAV sosialtjenesten har 70,5 faste årsverk og et varierende antall prosjektstillinger (for tiden 9,5 

årsverk). Det er ca. 95 medarbeidere som fyller stillingene på hel- og deltid. 

Medarbeiderne er organisert i syv team. 

Den kommunale delen av NAV-kontoret er ledet av en enhetsleder. Det er ansatt en nestleder (som er 
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også er teamleder RBP) og seks teamledere som er organisert direkte under enhetsleder. Drift av KVP 

er lagt til oppfølgingsteam 1 og 2. Det er vedtatt omorganisering av drift, nylig vedtatt i MBU, som 

innebærer at programrådgivere KVP fremover vil høre inn under avklaringsteamet. 

Bydel Frogner har pr. 31.07.13, 113 deltakere i kvalifiseringsprogrammet. 

3. Gjennomføring 

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.06.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i 

forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Åpningsmøte ble avholdt 24.09.13. 

Intervjuer - 14 personer ble intervjuet. 

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 

Dokumentunderlag. 

Sluttmøte ble avholdt 26.09.13. 

4. Hva tilsynet omfattet 

Terna for tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av 

kvalifiseringsprogram. 

Målsettingen med tilsynet var derfor å undersøke om: 

l kommunen sikrer forsvarlig tildeling av KVP, dvs. at tjenesten er tilgjengelig, og at det foretas 

forsvarlig kartlegging, vurdering og beslutning  

l kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av KVP, dvs. om tidsfrist for iverksetting overholdes, 
kommunen tilbyr tilpasset program og driver oppfølgingsarbeid i henhold til lov- og forskriftskrav  

5. Funn 

Det ble gitt 1 avvik under tilsynet. 

Avvik 1: 

l Bydel Frogner sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at alle 

deltakere i KVP tilbys tilpasset program 

Avvik fra følgende myndighetskrav: 

STL §§ 4, 5, 30, 42, forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad § 1 og forskrift om 

internkontroll i kommunalt NAV §§ 4 og 5  

Avviket bygger på følgende: 

l En gjennomgang av saksmapper viser at deltakere har perioder med få konkrete aktiviteter, særlig i 
oppstartsfasen. Konkret vurdering knyttet til tidsbruken er som regel ikke dokumentert i 

planverktøy eller journal.  

l Av Bydel Frogners rutineskriv fremkommer det at oppstartsdato kan ligge fram i itid. 

Tilsynsmyndigheten har i 8 av 15 gjennomgåtte saksmapper funnet at iverksettel e av program har 
blitt satt til et tidspunkt før søknad og/eller vedtak er fattet. Et eksempel: En deltaker fikk vedtak 
om KVP 02.05.13. Registrert søknadsdato var 02.05.13.  

l Programperioden ble satt til 31.03.13 - 31.03.14. En gjennomgang av saken viser at deltaker i hele 

april måned drev med jobbsøking på egenhånd.  

l Det fremkommer at resultatmål kan være styrende for rask iverksettelse av programmet. Det er 
sjeldent dokumentert i saken hvilke vurderinger som er knyttet til fastsettelse av oppstartsdato og 

om hensiktsmessige/tilstrekkelige tiltak er på plass. Kommunen definerer deltakelse i kurs fra kl. 
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09.00 - 15.00 som et fulltidsprogram uten at det er systematisk dokumentert i saken hva de 

resterende 7,5 timene pr. uke skal inneholde.  

l Kommunen fører journalnotater, men det er kun i få tilfeller mulig for tilsynsmyndigheten å 
etterspore hvilke vurderinger som er foretatt vedrørende programinnhold og tidsbruk. Bydel 
Frogner har utarbeidet planverktøy (eks. timeplan) som kan gi oversikt over aktivitet og tidsbruk, 
men bruk av disse kan tilsynsmyndigheten kun spore i et fåtall saker.  

l Det er kun delvis dokumentert i de enkelte saksmappene når det er hensiktsmessig at 
arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking skal inngå i programmet. Gjennom intervju fremkommer det 
at evalueringer foretas kontinuerlig. Tilsynsmyndigheten finner det imidlertid ikke dokumentert at 

det foretas en grundigere, systematisk evaluering etter konkret avtale med deltaker og som 

fremkommer i programmet.  

l De ansatte har møtepunkter der det er rom for diskusjon av enkeltsaker og tilgang på 
leder/fagansvarlig for veiledning. Det er også holdt møte med gjennomgang av hver enkelt 
programrådgivers deltakere. Ledelsen har imidlertid ikke kontrolltiltak som har avdekket mangler 
knyttet til plikten å tilby tilpasset program.  

l Ledelsen har ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse.  

l Bydel Frogner har utarbeidet et avviksskjema samt en avviksrutine. Det er gitt opplæring/satt fokus 
på internkontrollsystemet/avvikssystemet. På tjenesten KVP meldes det imidlertid få avvik, og det 
er ikke alle ansatte som er kjent med hvilke feil og mangler ved tjenesten som skal meldes. 

6. Vurdering av enhetens styringssystem 

KVP er et av hovedvirkemidlene kommunen har for å kunne få langtidsbrukere av sosialtjenenesten og 

andre som har vært utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid/aktivitet. Ledelsen har et ansvar for at tildeling 

og gjennomføring av tjenesten KVP skjer etter de lov- og forskriftskrav som er satt. Ledelsen er også 

ansvarlig for å sikre forsvarlige tjenester og etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematiske 

styringstiltak, jf. internkontrollforskriften. 

Kvalifiseringsprogrammet er en engangsrettighet, og det er derfor helt avgjørende for at deltakerne skal 

lykkes i programmet, at det utformes et individuelt opplegg som sikrer forutsigbarhet, bidrar til å bedre 

deltakerens livssituasjon og som forbereder overgangen til arbeid. Det er særlig viktig at den enkelte 

deltaker får et tilpasset innhold i programmet fra oppstart. Programmet skal være på fulltid og helårig. 

Tilsynsmyndigheten ser at enkelte deltakere vil kunne ha behov for en oppstart tilpasset sitt 

funksjonsnivå, og at det i mange tilfeller vil være naturlig med en gradvis økning av aktivitet i 

programmet. Det er derfor viktig at de konkrete vurderingene som er knyttet til timeantall og aktivitet 

blir foretatt og at dette dokumenteres i hver enkelt sak. 

En gjennomgang av saksmappene viser at deltakerne har perioder med få konkrete aktiviteter, spesielt i 

oppstartsfasen. Fylkesmannen kan ikke se at bydelen systematisk dokumenterer tidsbruk og 

programinnhold i de enkelte sakene. Ei heller at det alltid er foretatt konkrete vurderinger knyttet til 

den tidsbruken som er satt for hver enkelt deltaker og hvorfor dette tilsvarer et program på fulltid og 

helårlig. 

Fylkesmannen har i liten grad kunnet etterspore hvilke vurderinger som den enkelte programrådgiver 

har foretatt vedrørende innhold og tidsbruk i programmet. 

Tilsynsmyndigheten mener at mangelfulle vurderinger, evt. mangelfull nedfelling av konkret vurdering 

som er foretatt, er sårbart for gjennomføringen av programmet, eksmpelvis for at fastsatte evalueringer 

kan foretas systematisk og så nøyaktig som mulig. Videte er dette sårbart ved langvarig fravær hos 

ansatte. Måten bydelen pr. i dag har organisert arbeidet, gjør at ledelsen har liten mulighet til å 

kontrollere de konkrete vurderingene som er foretatt i den enkelte saken. 

Ledelsen har iverksatt tiltak som møter for diskusjon av enkeltsaker og tilgang\ på leder/fagansvarlig 

for veiledning. Det er også holdt møte med gjennomgang av hver enkelt programrådgivers deltakere, 

men dette har ikke vært tilstrekkelig til å avdekke mangler knyttet til plikten å tilby tilpasset program. 

Blant annet har det tidligere vært utarbeidet planverktøy, som eksempelvis timeplan. Disse var 

imidlertid i liten grad i bruk på tidspunktet for gjennomføring av tilsynet. 

Bydelen har et avvikssystem gjennom eget avviksmeldeskjema og rutine for aV)Vik. Bydelen har 
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foretatt en gjennomgang av avviksrutine. Det er forelagt tilsynsmyndighete to stk. avviksskjema på 

området KVP, men disse omhandler kun dokumentføring. Det er ikke meldt feil eller mangler gjennom 

dette systemet som omhandler kvalitet på tjenesten. Det er viktig at de ansatte har kjennskap til hva 

som skal rapporteres, hvem det skal rapporteres til og på hvilken måte uønskede forhold skal meldes. 

Tilsynsmyndigheten vurderer at de!rsom ledelsen sikrer tilstrekkelig kunnskap og opplæring om 

rapportering av uønskede forhold, vil dette være et viktig bidrag til kontinuerlig forbedring av 

kvaliteten på tjenesten. 

Tilsynsmyndigheten vurderer at ledelsen må skaffe oversikt på alle områder meh fare for svikt i 

arbeidet med å tildele og gjennomføre KVP. Risikovurderingene må vær bakgrunn for vurderingene av 

hvilke tiltak det er nødvendig å iverksette for å bidra til at lov o\g forskriftskravene om tildeling og 

gjennomføring av KVP overholdes. 

7. Regelverk 

l Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 01.01.10)  

l Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (ikrafttredelse 01.01.70)  

l Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 01.07.06)  

l Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 

19.11.10)  

l Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles 
lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 26.01.07)  

l Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (ikrafttredelse 01.01.12)  

l Rundskriv Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i NAV, datert 22.06.12 

8. Dokumentunderlag 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble 

oversendt under forberedelsen av revisjonen: 

1. Beskrivelse av virksomheten generelt og spesielt holdt opp mot arbeidet med KVP 

2. Organisasjonskart 

3. Organisasjonsoversikt og andre dokumenter som viser hvem og hvilke funksjoner som innehar 

ansvar, myndighet og oppgaver på tilsynsområdet tildeling og gjennomføring av 

kvalifiseringsprogrammet 

4. Lokal samarbeidsavtale, avtale pr. 28. april 2011 

5. Siste årsmelding for NAV 

6. Virksomhetsplan 

7. Mål og styringsdokumenter, utviklingsplaner mv på arbeids- og velferdsforvaltningens områder der 

KVP er inkludert 

8. Informasjon knyttet til tjenesten KVP til kommunens innbyggere og andre samarbeidspartnere 

(bydelens nettside, NAV s nettside som er lenket fra bydelens nettside, brosjyre tilgjengelig i PM, 

presentasjon på TV i PM, kort informasjonsark) 

9. Delegasjonsreglement og andre dokumenter som viser hvordan vedtaksfullmakt er delegert, samt 

videredelegering 

10. Stillingsbeskrivelser/stillingsinstrukser for alle som arbeider direkte med KVP og de som gir råd og 

veiledning om programmet (både kommunalt og statlig ansatte) 

11. Oversikt over NAV-kontorets møtestruktur der KVP er tema 
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12. Oversikt over personell med navn og stilling/utdanning og stillingsprosent (både kommunalt og 

statlige ansatte). Oversikt over hvem av de ansatte som ikke vil være til stede på tidspunktet for 

gjennomføring av tilsynet 

13. Aktuelle prosedyrer/rutiner/retningslinjer og kartleggingsskjema knyttet til tema for tilsynet 

(kartlegging, vurdering og beslutning) 

14. Rutiner for informasjon til tjenestemottakere om KVP, både i kontorets publikumsmottak og 

oppfølgingsavdeling (info om innsøking) 

15. Rutiner/retningslinjer for det daglige arbeidet med tildeling og gjennomføring av 

kvalifiseringsprogram (grenserutiner stat/kommune) 

16. Rutiner for utarbeidelse av program og iverksettelse 

17. Rutiner for oppfølging av lov- og forskriftsbestemte frister for vurdering og evaluering av 

programmet 

18. Avviksskjema og avviksmeldinger på tilsynstema (to stk.) 

19. Rutine for kontroll og avvikshåndtering knyttet til tilsynstema (oversikt interkontro llsiden) 

20. Rutiner for godkjenning av vedtak, stikkprøvekontroll ved vedtak (vedlegg kvalitetshåndboken, 

vedtakskontroll, stikkprøvekontroll) 

21. Kommunerevisjonens rapport 17/2011: Etablering og drift av NAV-kontorene i Oslo, som blant 

annet sier noe om samarbeid og opplæring rundt kvalifiseringsprogrammet 

22. Opplæringsplaner/utredning av kompetansebehov for alle ansatte ved NAV-kontoret som skal 

behandle søknader eller gir informasjon om KVP - plan for opplæring av nyansatte og kompetanseplan 

2013 

23. To stk. oversikter over innvilgede program med opplysninger om søknadsdato og iverksettingsdato 

(eventuelt planlagt iverksetting) tidsperiode 01.01.12 - d.d. 

24. Syv siste enkeltvedtak (anonymisert) om tildeling av kvalifiseringsprogram (fem innvilgelser og to 

avslag), vedlagt de dokumenter som ligger til grunn for vedtakene, herunder journalnotater, 

arbeidsevnevurderinger 

25. De to siste referatene fra partnerskapsmøte samt to siste referater fra brukerutvalg 

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

l 15 innvilgelser, 2 avslag, 5 tilfeldig utvalgte id med tilhørende saksmapper 

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: 

l Div. e-poster til avklaring av program og praktiske avklaringer  

l Stillingsbeskrivelse til avdelingsleder i PM og nyansatte opplæringsplan for statlig del i PM ble 
ettersendt pr. e-post 

9. Deltakere ved tilsynet 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke 

personer som ble intervjuet. 

Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 

Ingunn Nesset Programrådgiver KVP X X X 

Monika Jensen Sosialkonsulent PM X X  X 
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Fra tilsynsmyndighetene deltok:  

Signe-Else Bjørnstad, revisor Agnethe Luren, revisor Mari Pleym, revisjonsleder 

Åsfrid Øybekk Fagkonsulent stab X X 

Hege Traagstad Teamleder avklaring X X 

Lise-Lotte Haagensen Teamleder RBP/nestleder X X X 

Knut Robert Sande NAV-leder X X X 

Silje Bystrøm Programrådgiver KVP X X X 

Lise Ulvestrand Programrådgiver KVP X X X 

Gunnar Schjetne Programrådgiver KVP X X X 

Hilde Jahnsen Sosialkonsulent oppfølging 2 X X 

Marit Oulie Teamleder oppfølging 2 X X X 

Eli Hindenes Tiltaksrådgiver stab X X X 

Wenche Ørstavik Bydelsdirektør X X 

Olaf Varslot Avdelingsdirektør X X X 

Gunnbjørg Areklett PM-leder X X 

Kay Holmen Controller X X 

Victoria Wik Tiltakskonsulent X 

Fredrikke Meidell Sosialkonsulent avklaring X 

Sissel Merete Hoff Statlig ansatt PM X 
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Bading på Tjuvholmen —oppslag i media i juli 2014

Tjuvholmens popularitet, stor publikumstilstrømning og den flotte sommeren har gitt stor
oppmerksomhet om bruken av Tjuvholmen. Tjuvholmen KS som eier og ansvarlig driver av
Tjuvholmen har funnet det nødvendig å regulere bruken for å sikre at områdene kan benyttes
av alle, samtidig som de som bor her skal kunne ha en alminnelig bokvalitet.

Situasjonen har medført en del oppslag, kommentarer og utspill i media. Det er stort sett
saklige og forståelige kommentarer, men ikke alle har hatt tid og anledning til å reflektere
grundigere over dette. Avveiningene av forskjellige brukeres interesser for bruk av
Tjuvholmen er ikke nødvendigvis enkel. Vi ser at det er et behov for en klargjøring av
Tjuvholmens utgangspunkter og vurderinger.

La oss først slå fast at Tjuvholmen er - og skal forbli - tilgjengelig for allmenheten. Alle gater,
torg, smug, kaifronter og plasser er åpne —døgnet rundt. Dette har fungert og fungerer uten
andre utfordringer enn de man har i alle slike områder.

I forbindelse med planleggingen av ytre del av Tjuvholmen, ble det fra Tjuvholmen KS sin
side tatt initiativ til å omregulere det ytterste området på Tjuvholmen fra båthavn til et
badeanlegg. Området ble omregulert for dette formålet i 2009 (S-4435) og anlegget ble
bygget som en del av uteområdene for felt F7 og ferdigstilt i 2013. Etter dette er det to
badeområder på Tjuvholmen; badestranden utenfor Astrup Fearnley Museet og
badeanlegget ytterst på Tjuvholmen. Førstnevnte badeanlegg (stranden) var en del av
«Gaven til Oslo by» mens sistnevnte har vært på vårt initiativ og kostnad.

Badeanlegget ble allerede sommeren 2013 populært og godt besøkt. I en viss utstrekning
var det støyplager for naboer, men ettersom sesongen ble relativt kort, ble ingen særlige
tiltak iverksatt. Sommeren 2014 har vært fantastisk og sammen med en betydelig økt
tilstrømning av publikum til Tjuvholmen generelt det siste året, ble det klart allerede tidlig i
juni at bruken av badeanlegget var til betydelig sjenanse for beboerne og næringsdrivende
nær anlegget.

TJUVHOLMEN KS Postboks 1333 Vika, 0112 Oslo BESØNSADRESSETjuvholmen alle 2, 0252 Oslo TELEFON815 68 6661 TAKS22 83 65 10
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Byutvikling ved Selvaag og Aspelin Ramm

På Tjuvholmen er det mange serveringssteder og de fleste av disse har uteservering. Støy
fra disse har i en viss grad vært til sjenanse for beboerne. Tjuvholmen Butikk og Restaurant
KS som eier og utleier av serveringsstedene og leietakerne, har hatt en tett dialog med
Bydelsadministrasjon i Frogner Bydel. Det er etter gjeldende forskrift for serveringssteder i
Frogner Bydel tillatt med uteservering, men bare frem til kl. 23.00, (med unntak for enkelte
områder mot Aker Brygge og sjøen). Virksomhetene forholder seg til disse forskriftene og

Bydelsadministrasjonen følger dette opp. Dette fungerer utmerket og evt. overtramp fra
serveringsteder blir raskt korrigert med hjemmel i støyforskriftene/skjenkeforskriftene.

Utover skjenkebestemmelsene er virksomhet på Tjuvholmen generelt regulert av den såkalte
Støyforskriften for Oslo. Av denne fremgår det blant annet at det i boligområder skal være en
stille periode fra kl. 23.00 til kl. 01.00.

Med bakgrunn i disse bestemmelser og den stadig økende belastning for beboerne i
områdene som støter til badebryggen ytterst, fant Tjuvholmen KS i juni at det måtte settes
visse begrensninger for bruken av badeanlegget, dvs det var ikke adgang til å benytte
badebryggen eller stranden mellom kl. 23.00 og 07.00. En kveld med litt «ukontrollert
sikkerhetssituasjon» på badebryggen valgte stedlige vakter å stenge kl. 20.00. Protester
uteble ikke, og lukketiden ble endret til kl. 23.00 dagen etter.

Tjuvholmen KS mener at denne regulering er en rimelig balansering av ønskene til de som
vil bade og de som vil sove. Det har både i aviser og på sosiale media, blitt etterlyst en
hjemmel for Tjuvholmen KS til å regulere tidsrommet for bading. Tjuvholmen er privat
eiendom, men delvis regulert for allmenhetens bruk. Tjuvholmen KS er eier av badeanlegget.
Tjuvholmen KS har fått lov til å oppføre badeanlegget med medhold i nevnte reguleringsplan.

Som eier og driver av dette anlegget må Tjuvholmen KS ikke bare forholde seg til
reguleringsformålet, men også til øvrige lover og forskrifter. Dette omfatter foruten
naboloven, også støyforskriften vi refererte til over. Uten at vi har noe ansvar er vi også
bekymret for sikkerheten ved «nattbading», ikke minst kombinert med alkohol som ofte har
vært observert.

Tjuvholmen KS tok initiativet til, og oppførte for egen regning, det nå omstridte badeanlegget.
Badeanlegget er åpenbart tatt veldig godt i mot av Oslos befolkning. Tjuvholmen KS vil etter
denne sommersesongen bruke erfaringen fra i år og finne hvordan vi best ivaretar formålene
med Tjuvholmen, nemlig å være et åpent, offentlig tilgjengelig sted for rekreasjon- og
opplevelser, samtidig som Tjuvholmen også er et godt boligområde.

Vi håper dette er oppklarende i forhold til hva som har fremkommet i media.

Med vennlig hilsen
for Tjuvholmen KS

unnar Bøyum
Adm. dirketør

Kopi: Byrådsavdelingen for byutvikling v/Bård Folke Fredriksen
Oslo Havn KF v/Anne Sigrid Hamran
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BAROTTO, PARKVEIEN 80 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Barotto AS om 
ny serverings- og skjenkebevilling ved Barotto, Parkveien 80.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Barotto, Parkveien 80.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Barotto AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Barotto, Parkveien 80.  
Eiendommen, Parkveien 80 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Barotto, Parkveien 80  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASNY-2014-01909 Hauger, Trine 03820

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra BAROTTO AS om serverings- og
skjenkebevilling ved Barotto, Parkveien 80.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert f.jerdeår.

Med hilsen

Trine Hauger
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887

Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 03820

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Barotto
Telefon

Gateadresse

Parkveien 80

Postnr.

0254

Bydel

Frogner

SØKER
Firmalorganisasjonlnavn

BAROTTO AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

913552474

Selskapsform

Postadresse

Parkveien 80

Postnr.

0254

Poststed

OSLO

Telefon

Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for kan ettersendes ved behov

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling Ny

Beskrivelse

Inne og ute

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningstid ute

2300

Skjenketid ute

2230



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak      256/14 
 
         HUSK-sak      101/14 
 
 
Møtedato: 26.08.14 
 
 
 
 
 
 
 
DET NYE IL MORO AS, HEGDEHAUGSVEIEN 36 – NY BEVILLI NG INNE OG UTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Det Nye Il 
Moro AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Det Nye Il Moro AS i Hegdehaugsveien 36.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Hegdehaugsveien 36, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Det Nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Det Nye Il Moro AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Det Nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36.  
Eiendommen, Hegdehaugsveien 36 ligger i en hovedferdselsåre i bydelen. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Det Nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
nostmottak@bfr.oslo.kommune.no

Sak,hoh.: ir-

1ti

Dato: 15.08.2014

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-01911 Andersen,Stina 02844

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Det nye Il Moro AS om ny skjenkebevilling
ved Det Nye Il Moro, Hegdehaugsveien 36.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, traffkk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Stina Andersen
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 0050
inngangØvreslottsgt. Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postrnottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02844

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Det Nye II Moro AS

Telefon

Gateadresse

Hegdehaugsveien 36

Postnr.

0352

Bydel

Frogner

SØKER
Firmalorganisasjon/navn

DET NYE IL MORO AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

913494350

Selskapsform

Postadresse

Hegdehaugsveien 36

Postnr.

0352

Poststed

OSLO

Telefon

97 62 38 30

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling Ny

Beskrivelse

Inne og ute

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0330

Skjenketid inne

0300

Åpningstid ute

2400

Skjenketid ute

2330



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak      257/14 
 
         HUSK-sak      102/14 
 
 
Møtedato: 26.08.14 
 
 
 
 
 
 
FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 – EIERSKIFTE   
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Food Republic 
AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Felix Konferansesenter,  
Bryggetorget 3.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Food Republic AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.  
Eiendommen, Bryggetorget 3 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift 
som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(abfr.oslo.kointrume.no

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh:
ASNY-2014-01947 Mala, Evy

Dato: 18.08.2014

Arkivkode:
02882

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra FOOD REPUBLIC AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fierde år.

Med hilsen

Evy Mala
saksbehandler

Næringseta ten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02882

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Fefix Konferansesenter

Telefon

Gateadresse

Bryggetorget 3

Postnr.

0125

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

FOOD REPUBLIC AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

999662722

Selskapsform

AS

Postadresse

Kongens gate 23

Postnr.

0153

Poststed

OSLO

Telefon

Beskrivelse

Søknad om eierskifte

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling etter eierskifte

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0330

Skjenketid inne

0300

Åpningstid ute Skjenketid ute



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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BU-sak: 258/14 
Møtedato: 26.08.2014 
                     
  
               
 
Møteplan 2014 – revidert  
 
1. halvår:       

  JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

AU kl. 16.30 14. 4. 12. ONS. 1. 14. ONS. 3. 
MIBU-komiteen kl. 18.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
HUSK komiteen kl. 17.30 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
Seniorrådet kl. 10.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
Rådet for funksjonshemmede 
Kl. 16.00 20. 10. 17. 7. 19. 11. ONS. 
Ungdomsrådet kl. 16.00 22. 12. 19. 9. 21. 11. 
Bydelsutvalget kl. 18.00 28. 25. 25. 29. 27. 17. 

 
 

2. halvår:      
  AUGUST SEPTEMBER OKTOBER  NOVEMBER  DESEMBER 
AU kl. 16.30 12. 16. 21. 18. 9. 
MIBU-komiteen kl. 18.00 19. 23. 28. 25. 15. 
HUSK komiteen kl. 17.30 19. 23. 28. 25. 15. 
Seniorrådet kl. 10.00 19. 23. 28. 25. 15. 
Rådet for funksjonshemmede 
Kl. 16.00 18. 22. 27. 24. 15. 
Ungdomsrådet kl. 16.00 20. 24. 29. 26. 15. 
Bydelsutvalget kl. 18.00 26. 30. 4. nov. 2. des.. 16. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
BU vedtar ovenstående reviderte møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer for 2014.  
 
 
 
 
Wenche Ørstavik   

bydelsdirektør   

 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak  259/14 
 
 
 
Møtedato: 26.8.2014 
 
 
 
STØTTE SENIORRÅDETS FORSLAG TIL SENIORPRISER 2014 – KATEGORI 1 
 
Seniorrådet har enstemmig valgt å nominere «Prosjekt Besøksvenn» til seniorprisens kategori 1: 
beste tiltak for å fremme aktiv aldring for hjemmeboende eldre.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Bydelsutvalget anbefaler «Prosjekt Besøksvenn» som kandidat til Seniorprisens kategori 1.  
 
 
 
 
Vedlegg:  
Begrunnelse 
Kriterier 
 
 



Oslo kommune
Bydel Frogner

Seniorrådet

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm. 
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 

Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  

 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

Forslag til kandidat til seniorpris  

Kategori: 1- Hjemmetjenesten/eldresentre/andre tiltak for eldre:  

Prosjekt besøksvenn:  
Seniorrådet foreslår ”Prosjekt besøksvenn” som kandidat til årets Seniorpris, kategori 1- 2014.  

Begrunnelse:  
Prosjektet retter seg mot en målgruppe det tradisjonelt har vært vanskelig å nå:  

Hjemmeboende med kognitiv svikt som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ellers gode tilbud 

gruppetilbud på seniorsenter eller demenssenter. 

Per dags dato har prosjektet 12 aktive relasjoner. 3 nye relasjoner er under forberedelser i august 

måned. Brukerne er i aldersgruppen 68 til 95 år.  

Prosjekt besøksvenn prøver å skreddersy et best mulig program for den enkelte bruker. For å få til 

dette hjelper det å få kjennskap til personens interesser og yrkesbakgrunn – og gjøre kobling mot 

en besøksvenn som vi tror passer best mulig både med hensyn til interesser og personlighet. For å 

imøtekomme dette rekrutterer vi som besøksvenner både pensjonister og studenter. For noen kan 

liten forskjell i alder være viktig, mens for andre kan det å møte en student innenfor samme fagfelt 

som man selv har jobbet innenfor, være positivt. Brukeren får en fast person som besøksvenn som 

regelmessig kommer på besøk på det tidspunktet som passer best for brukeren. Samværet skjer 2-3 

ganger per uke, 2-3 timer per gang. Erindring står i sentrum under samværet. Dette kan både være 

gjennom samtaler, det å lage mat sammen, synge, se på bilder og å gå tur og oppsøke kjente 

trakter, gjerne til et seniorsenter  – og på den måten også få fysisk aktivitet.  

Prosjektet vil samarbeide med museumsprosjektet ”Møte med minner” –  et demensvennlig 

museumstilbud, hvor en liten gruppe besøksvenner og brukere vil gjøre museumsbesøk i høst.  

Vi ser at personer med kognitiv svikt har stort utbytte av én fast person som regelmessig kommer 

på besøk, og hvor man kan bygge en tillitsfull relasjon over tid.  

Det gjør godt å se at hverdagen blir meningsfull, at den gir glede og bidrar til å opprettholde 

selvfølelse og til å vedlikeholde ferdigheter for brukeren. Pårørende har også uttrykket også stor 

takknemlighet over avlastningen prosjektet gir.



Kriterier for utvelgelse av kandidater til tre nye Oslopriser 

Overordnet kriterium for alle prisene:  

Kandidatene til prisene kan både være kommunale og private virksomheter, eller ansatte i 

kommunal eller privat virksomhet, innen eldreomsorgen i Oslo.  

 

 

1. Hjemmetjenesten/eldresentre/andre tiltak for eldre 

Det opprettes en pris for den eller de som har gode tiltak for å aktivisere hjemmeboende eldre 

slik at de har et mest mulig aktivt liv og kan bo hjemme lenge.  

 

Kriterier:  

Kandidatene vil bli vurdert ut fra om arbeidet: 

· Fremmer gode tiltak for hverdagsrehabilitering  

· Stimulerer eldre hjemmeboende til å være aktive i hverdagen 

· Kartlegger og tar utgangspunkt i brukernes egne ressurser, ønsker og personlige mål for 

aktiviseringen 

· Samarbeider med frivillige organisasjoner  

· Er nytenkende i arbeidet med å heve kvaliteten 

· Synliggjør og sprer tiltakene på en god måte 

· Fremmer deltakelse og selvstendighet 

 

2. Sykehjem 

Det opprettes en pris for den eller de som har gode tiltak for å gjøre sykehjemmet mest mulig 

til beboernes hjem.  

Kriterier:  

Kandidatene vil bli vurdert ut fra om sykehjemmet: 

· Legger til rette for at beboerne kan delta i dagligdagse gjøremål 

· Benytter beboernes ønsker og behov som en rettesnor for arbeidet som gjøres 

· Lar beboerne få være med på å bestemme selv hvordan de skal ha det, og hva dagene 

skal fylles med 

· Jobber aktivt med ansattes holdninger på dette området  

· Er nytenkende i arbeidet med å heve kvaliteten 

· Synliggjør og sprer tiltakene på en god måte 

 

 

3. Hederspris 

Det opprettes en hederspris til årets medarbeider i eldreomsorgen i Oslo.  

Kriterier: 

Kandidaten må: 

· Være fast ansatt i virksomhet som gir tjenester innen eldreomsorgen i Oslo kommune 

· Arbeide klinisk 



· Være en god representant for Oslo kommunes verdier (BRER):  

o Er brukerorientert 

o Opptrer redelig 

o Er engasjert i eldreomsorg 

o Viser respekt 

Videre vil kandidaten bli vurdert ut fra om han eller hun: 

· Fremmer god kvalitet i tjenesten 

· Stimulerer til et godt og inspirerende arbeidsmiljø for sine kolleger 

· Synliggjør eldreomsorgen på en god måte 

· Bidrar til å tenke nytt om eldreomsorgen, både ovenfor pasienter og pårørende 
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