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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  19.9. 26.9. 30.9                                                        
SAK 260/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 26.8.14 X   
 261/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

23.9.14 
 X  

 262/14 Referat fra arbeidsutvalget 16.9.14 X   
 263/14 Referat fra seniorrådet 16.9.14 X   
 264/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 22.9.14  X  
 265/14 Protokoll fra AMU 29.9.14   X 
 266/14 Protokoll fra MBU 29.9.14   X 
 267/14 Referat fra ungdomsrådet 24.9.14  X  
 
Saker til behandling:     
SAK 268/14 Bygdøy allé 63c, gnr 212, bnr 51 

Byggesak til uttalelse 
X   

 269/14 Sørkedalsveien, tettbygd strøk – fartsgrense 
Uttalelse 

X   

 270/14 Forsøpling av Oslo – Frogner spesielt  X   
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 271/14 Økonomirapport pr august 2014 – status for innsparingstiltak 

vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 
31.08.2014 

X   

 272/14 Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6 – eierskifte X   
 273/14 Den gamle major, Bogstadveien 66 – eierskifte X   
 274/14 Gimle kino, Bygdøy Alle 39 – eierskifte X   
 275/14 NHO – Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 – ny bevilling X   
 276/14 Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 – eierskifte X   
 277/14 Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9 – ny salgsbevilling X   
 278/14 Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4 – innførsel til egen 

virksomhet 
X   

 279/14 Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5 – eierskifte X   
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 280/14 Støymålertjenesten – hva skjer? X   
 296/14 Cafe Fedora, Frognerveien 22 – ny bevilling  X   
 297/14 Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20 - eierskifte X   
  
 
Saker til behandling:     
SAK 281/14 Søknad om fritak for verv ved Ungdomsrådet i bydel Frogner X   
 
Orienteringssaker: 
SAK 282/14 Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo – nye satser 

pr. 01.05.2014 – korreksjon 
X   

 283/14 Brukervalg praktisk bistand – august X   
 284/14 Brukervalg hjemmesykepleie – august X   
 285/14 OSCAR – helse i hvert rom X   
 286/14 Tilbakemelding fra KRV om forvaltningsrevisjon X   
 287/14 Tilbakemelding fra helse- og sosialombudet 2013  X  
 288/14 Klagesaker støy – oversikt over saker behandlet 2. tertial X   
 289/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet 03.08.2014 – svar fra SYE X   
 290/14 Utvikling av barnehager i bydel Frogner fra 2006 til i dag X   
 291/14 Utvikling av området rundt Paviljongen på Majorstuen med 

skateboard og sittegrupper 
X   

 292/14 Utvikling og status Norabakken – demenstiltak og 
velferdsteknologi 

X   

 293/14 Tertialstatistikk 2014 X   
 294/14 Orientering om behov for oppgradering/ombygging av 

eksisterende gatetun i bydelen 
X   

 295/14 Klageregistrering NAV – tertialrapport til BU X   
 298/14 Tinkern park - rehabilitering - universelt tilpasset park 

Bydelstiltak for barn og unge 
X   

      
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 19. september 2014 

 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 30.9.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                 19.9 26.9 30.9 

O-SAK 299/14 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) 
VEDR. SOSIALHJELPSUTGIFTER  

 X  

O-SAK 300/14 BYDELENS TILBAKEMELDING TIL EST 
VEDRØRENDE KJØTTFRI MANDAG 

 X  

O-SAK 301/14  HENDELSE MED BARN I BARNEHAGE – 
SUPPLERENDE OPPLYSNINGER 

  X 

O-SAK 302/14 FOLKEHELSEARBEID I BYDEL FROGNER  X  

O-SAK 303/14 BESØKSVENN – ET AMBULERENDE 
DAGAKTIVITETSTILBUD 

 X  

O-SAK 304/14 OSCAR DEMENSSENTER – NÅR MESTRING GJELDER  X  

O-SAK 305/14 FRISKLIVSSENTRALEN – LIVSLYST NÅR DET 
RØYNER PÅ – KREFT 

 X  

O-SAK 306/14 FRISKLIVSSENTRALEN – NÅR MESTRING GJELDER   X  

O-SAK 307/14 OSCAR – HVORDAN FOREBYGGE FALL?  X  

O-SAK 308/14 RØYKESLUTTKURS  X  

O-SAK 309/14 FRISKLIVSSENTRALEN – BRA MAT KURS  X  

O-SAK 310/14 OSCAR – RASK PSYKISK HELSEHJELP  X  

O-SAK 311/14 OSCAR DAGREHABILITERING  X  

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 30.9.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                 19.9 26.9 30.9 

O-SAK 312/14 PROTOKOLL FRA FISU FROGNERS MØTE 18.09.2014   X 

SAK 313/14 STATUS PÅ TILTAK I FORBINDELSE MED 
LANDSOMFATTENDE TILSYN MED 
BARNEVERNSTJENESTEN  
– FORESPØRSEL FRA HØYRE 

  X 

SAK 314/14 EVALUERING AV OPPLÆRING FOR BYDELENS 
TILSYNSUTVALG – FORSLAG FRA HØYRE 

  X 

SAK 315/14 SPØRSMÅL ANGÅENDE ØKONOMIRAPPORT – FRA 
HØYRE 

  X 

TIL SAK 
270/14 

SUPPLERENDE SAKSDOKUMENTER FRA HØYRE 
VEDR. FORSØPLING 

  X 

TIL SAK 
271/14 

SVAR PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE 
ØKONOMIRAPPORT  

  X 

TIL SAK 
313/14 

REDEGJØRELSE TIL BYDELSUTVALGET VEDR. 
TILTAK I FORBINDELSE MED LANDSOMFATTENDE 
TILSYN MED BARNEVERNSTJENESTEN  

  X 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
TIRSDAG 26. AUGUST 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard 

Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 

Tjeran Vinje 
  Sverre Lorentzen 

Mette Langfeldt Sinding  
   
 Arbeiderpartiet: Emil Aas Stoltenberg   
  Gunn von Krogh 
  Ole Jacob Kjendlie 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Jan Mesicek  
   
 SV: Erna Kahlbom 
 
Forfall: Elisabeth Parmeggiani og  Natasza P. Sandbu 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd direktør   Olaf Varslot 
    Avd direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 
    Avd direktør   Heidi Damengen 
    NAV-leder   Knut Robert Sande 
 
 
     
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Kåre Sagmo-Søvde 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
- Siv Bergum fra FAU Majorstuen skole hadde ordet til sak 210/14 - Middelthuns gate 17, 
gnr 215, bnr 226/228, del av215/56, 231, 382 - kunngjøring om offentlig ettersyn 16.06. – 
11.08.2014 – detaljregulering 
- Nils Henrik Sværd fra Miljøpartiet De Grønne avd. Frogner hadde ordet til sak 210/14 - 
Middelthuns gate 17, gnr 215, bnr 226/228, del av215/56, 231, 382 - kunngjøring om 
offentlig ettersyn 16.06. – 11.08.2014 – detaljregulering 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
 
Tilleggssaker: 
Sak 255/14 - Barotto, Parkveien 80 – ny Bevilling 
Sak 256/14 - Det Nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36 – ny bevilling inne og ute 
Sak 257/14 - Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3 – eierskifte 
Sak 258/14 - Møteplan 2014 – revidert 
Sak 259/14 - Støtte Seniorrådets forslag til Seniorpriser 2014 – kategori 1 
 
 
INHABILITET: ingen meldte.  
 
SAK 197/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 1.7.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
Merknad fra Carl Henrik Bastiansen (H):  
Det bør 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.  
 
Protokoll fra BU møte 25.6.14 vedtak 179/14 og 189/14 vedlegges 
denne protokoll i samsvar med merknad fra H.  
 

  
SAK 198/14 
 

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEEN 
(MIBU) 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 199/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL-, OG 
KULTURKOMITEEN (HUSK) 19.8.14 
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VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
Merknad fra Ole Jacob Kjendlie (A):  
I HUSK-sak 81/14 – Regulering av tigging i Oslo kommunes 
politidistrikt – høring - AP stemte mot Høyres og Ventres forslag og for 
vårt eget. 
 

  
SAK 200/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 12.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 201/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 12.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 202/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 203/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
18.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 204/14 
 

PROTOKOLL AMU 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 205/14 
 
 

PROTOKOLL MBU 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 206/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 20.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
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Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 207/14  
 

FORSLAG TIL NY SYKKELSTRATEGI FOR OSLO KOMMUNE 
2015-2025 
HØRING  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til Forslag til ny sykkelstrategi 
som har vært på høring i juni 2014.  
 
Bydelsutvalget mener strategidokumentet kommer med mange gode 
forslag, og anser det er viktig med en rask implementering av 
byovergripende finmasket sykkelnett, slik at nye byggeprosjekter kan 
forberedes for tilknytning til nettet.  
 
Bydelsutvalget mener at sykkelnettet bør inngå som en del i KPL 2030, 
og at det må utarbeides en langtidsplan for finansiering av utbygging og 
drift. 
 
Forslag til vedtak H:  
Bydelsutvalget mener sykkelstrategidokumentet og analyse arbeidet bak 
virker meget solid og grundig. BU anbefaler at foreslått sykkelstrategi 
vedtas og at foreslåtte tiltak gjennomføres. Bydelsutvalget anser det er 
viktig med en rask implementering av byovergripende finmasket 
sykkelnett. Som en sentrumsbydel er det viktig at Bydel Frogner 
prioriteres i gjennomføring for å gi både gående og syklende attraktive, 
trygge og fremkommelige muligheter. 
 
 Bydelsutvalget mener at sykkelnettet også bør inngå som en del i KPL 
2030, og at det må utarbeides en langtidsplan for finansiering av 
utbygging og drift. 
 
Forslag til vedtak fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 
 

SAK 208/14 
 

SYKKELRUTE E18 DRAMMENSVEIEN 
PARSELL MUNKEDAMSVEIEN – RÅDHUSPLASSEN 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
BEGRENSET HØRING  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er oversendt begrenset høring av Sykkelrute E18 
Drammensveien, parsell Munkedamsveien – Rådhusplassen. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak nr 47/13, 
26.02.2013. Vedtak følger vedlagt. 
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Bydelsutvalget mener alle alternativene har sine fordeler og ulemper, og 
vil peke på noen momenter som bør ivaretas i den fremtidige løsningen. 
 
Bydelsutvalget mener fortauet foran hovedinngangen for bussturistene 
bør gi rikelig og trafikkskjermet plass for de besøkende – det vil være å 
foretrekke at plantefeltet kommer nærmest fortau. Det kan ikke anbefales 
å blande fotgjengere og syklister foran hovedinngangen, selv med 
foreslått fartsdempende belegning. Et viktig moment er at fortausarealet 
skal ha UU-utforming.  
 
Bydelsutvalget oppfatter at det ville være en fordel at turistbussene kan 
stoppe på samme side som museet, slik det er foreslått i alternativ 3, men 
mener allikevel at alternativ 2 er det alternativ som gir den totalt sett 
beste løsningen.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 209/14 
 

BRYNJULF BULLS PLASS 2 
NYTT NASJONALMUSEUM PÅ VESTBANEN 
OVERBYGNING OVER DEL AV VEIRAMPE E-18  
ANMODNING OM UTTALELSE   
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er anmodet om å gi en uttalelse til søknad om 
rammetillatelse for utvidelse av lokk over ramper fra/til E18 i forbindelse 
med utbygging av nytt Nasjonalmuseum. 
 
Bydelsutvalget går inn for de omsøkte dispensasjoner.  
 
Bydelsutvalget ber om at gjerdehøyde over tunnelåpningen vurderes 
nøye i forhold til sikkerhet. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 210/14 
 

MIDDELTHUNS GATE 17, GNR 215, BNR 228, 226 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 16.06.2014 – 
11.08.2014 
DETALJREGULERING 
 
UTRYKT VEDLEGG   
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger til forslag til detaljregulering 
for eiendommen Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228 
samt del av 215/56, 231, 382: 
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Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak: sak 345/13 – 
19.11.2013. Vedtak vedlegges. 
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og 
barnehage, og går inn for detaljregulering alternativ III. 
  
Bydelsutvalget går mot at Fonteneplassen bebygges, siden den er regulert 
til samlingsplass/torg, og inngår i kommuneplanens mål om bevaring og 
videreutvikling av eksisterende grøntstruktur og møteplasser.  
 
Ved utbygging og renovasjon av Majorstuen skole ble det lagt til grunn 
at skolen kunne benytte Fonteneplassen for å kompensere for manglende 
uteareal. Skolens elevtall er siden økt til 960 elever og det er også 
kommet signaler om at elevtallet skal økes ytterligere. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger (også av 
privatrettslig karakter) i gjeldende regulering, f eks krav til gangveier og 
snuplass, videreføres i den foreslåtte bebyggelsen, samt at eksisterende 
registrerte trær blir ivaretatt. 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, 
samt at ny barnehage med gode utearealer innpasses i den aktuelle 
bebyggelsen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 211/14 
 

HUITFELDTS GATE 15, GNR 209, BNR 105 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 
DETALJREGULERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering for Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105. Forslaget tar 
sikte på å legge til rette for et boligbygg i 7 etasjer pluss tilbaketrukket 
overetasje, med mulighet for strøksrelevant næringsdrift på bakkeplan 
mot gaten og økt utnyttelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 
223/13, 27.08.2013, ved varsel om oppstart av planarbeidet, og 
opprettholder dette vedtak: 
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, 
byggeområde for bolig med sosiale felles- og servicefunksjoner 
videreføres. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det 
”homogene og velbevarte bygningsmiljø” som er beskrevet i 
Riksantikvarens NB!-register, og anbefaler at foreslåtte byggehøyder 
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reduseres slik både Byantikvar og Plan- og bygningsetaten anbefaler. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at § 6 i gjeldende regulering (30% 2-roms 
leiligheter, 70% 3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) 
videreføres, og kan opplyse om at det er en stor andel små boliger i 
eksisterende bebyggelse i bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til 
rette for at flere barnefamilier kan bo sentralt i bydelen.  
 
Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser 
minimum i henhold til parkeringsnormen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 212/14 
 

HUK AVENY 35, GNR 2, BNR 631 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE, VIDERESENDT BYDELEN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. Det må ved utforming tas hensyn til 
Folkemuseet og boligbebyggelsen rundt. 
 
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. 
 
Forslag til justert avsnitt 5 fra H:  
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov 
bør studeres grundig, trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i 
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turistsesongen er meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy generelt og 
rundt Vikingskipene spesielt er sterkt trafikkbelastet. Nødvendig 
oppgradering av fortau og veinett bør inngå i planene.  
 
Forslag til justert avsnitt 6 fra H: 
Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei, den må derfor ikke 
brukes som anleggsvei. Tiltakshaver forutsettes i byggeperioden å sørge 
for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og leverandører på 
egen grunn. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med forslag til justert 
avsnitt 5 og 6 fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
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. Det må ved utforming tas hensyn til 
Folkemuseet og boligbebyggelsen rundt. 
 
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov 
bør studeres grundig, trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i 
turistsesongen er meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy generelt og 
rundt Vikingskipene spesielt er sterkt trafikkbelastet. Nødvendig 
oppgradering av fortau og veinett bør inngå i planene. 
 
Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei, den må derfor ikke 
brukes som anleggsvei. Tiltakshaver forutsettes i byggeperioden å sørge 
for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og leverandører på 
egen grunn. 
 
 

SAK 213/14 
 

GYLDENLØVES GATE 15, GNR 213, BNR 143 
PLANOPPSTART DETALJREGULERINGSPLAN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til varslet oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for eiendommen Gyldenløves gate 15, gnr 
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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. 
 
Bydelsutvalget viser til vedtak i sak 343/13 – 19.11.2013: Boligdelen bør 
innrettes med adkomst direkte fra fortau langs Schives gate, ikke over 
parkområdet. 
Av sakspapirene fremgår at man likevel har til hensikt å ha gangadkomst 
over parkområdet. Se blant annet diverse illustrasjoner. Bydelsutvalget 
anser dette som uønsket privatisering som vesentlig reduserer 
parkområdets kvaliteter for allmenn benyttelse. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for 
alternativ II §4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning 
endres fra Det skal etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde 
nord for spesialområdet til Det skal ikke etableres gangadkomst til 
tilstøtende boligområde nord for spesialområdet.  
Videre anbefales 2. avsnitt 2. setning strøket (Gangadkomsten skal 
utformes i samsvar med godkjent utomhusplan, ref § 9). 
I tillegg anbefales § 9, siste avsnitt, 1. setning strøket (Uteområdet mot 
gatene skal opparbeides til forhage/park etter de samme prinsipper som 
øvrige forhager i Gyldenløves gate). 
 
Bydelsutvalget mener for øvrig 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 for øvrig 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. 
 
Forslag til justert avsnitt 5 fra H:  
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for 
alternativ II §4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning 
endres fra Det skal etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde 
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nord for spesialområdet til Gangadkomsten til det tilstøtende 
boligområde nord for spesialområdet skal ikke etableres over 
spesialområdet.  
 
Forslag til nytt avsnitt 4 og 5 fra SV: 
Bydelsutvalget mener fortsatt at det fremlagte alternativet med en 
boligbygging i nordre del av eiendommen ikke ivaretar hensynet til 
områdets egenart. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i denne saken, samt 
Byantikvarens forslag om bevaring. Dette verdifulle området må i sin 
helhet avsettes til spesialområde bevaring/park for allmenn benyttelse. 
 
Forslag til nytt avsnitt 4 og 5 fra SV falt mot 4 stemmer for (3A, 
1SV) og 11 stemmer mot (8H, 2V, 1F) 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med forslag til justert 
avsnitt 5 fra H ble vedtatt med 14 stemmer for (8H, 2V, 3A, 1SV) og 
1 stemme mot (1F) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
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. 
 
Bydelsutvalget viser til vedtak i sak 343/13 – 19.11.2013: Boligdelen bør 
innrettes med adkomst direkte fra fortau langs Schives gate, ikke over 
parkområdet. 
Av sakspapirene fremgår at man likevel har til hensikt å ha gangadkomst 
over parkområdet. Se blant annet diverse illustrasjoner. Bydelsutvalget 
anser dette som uønsket privatisering som vesentlig reduserer 
parkområdets kvaliteter for allmenn benyttelse. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for 
alternativ II §4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning 
endres fra Det skal etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde 
nord for spesialområdet til Gangadkomsten til det tilstøtende 
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boligområde nord for spesialområdet skal ikke etableres over 
spesialområdet.  
Videre anbefales 2. avsnitt 2. setning strøket (Gangadkomsten skal 
utformes i samsvar med godkjent utomhusplan, ref § 9). 
I tillegg anbefales § 9, siste avsnitt, 1. setning strøket (Uteområdet mot 
gatene skal opparbeides til forhage/park etter de samme prinsipper som 
øvrige forhager i Gyldenløves gate). 
 
Bydelsutvalget mener for øvrig 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 for øvrig 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. 
 
 

SAK 214/14 
 

BYGDØYNESVEIEN 15, GNR. 2, BNR. 101 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 215/14 
 

HOLMENS GATE 2, GNR 209, BNR 439 
BYGGESAK TIL UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
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Bydelsutvalget går inn for søknaden om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsformål, forutsatt at Byantikvarens tilbakemeldinger 
etterkommes. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 216/14 
 

FORSLAG OM HUMP I SPORVEISGATA VED DEN TYSKE 
SKOLE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslag til justert avsnitt 2 fra H:  
Bydelsutvalget er positivt innstilt til tiltak som kan øke sikkerheten for 
skoleveien til de barna som sogner til Den Tyske skole, og går inn for det 
foreslåtte tiltaket som et midlertidig tiltak så lenge Den Tyske skole 
disponerer lokalene.  
 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med forslag til justert 
avsnitt 2 fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
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 skole, og går inn for det 
foreslåtte tiltaket som et midlertidig tiltak så lenge Den Tyske skole 
disponerer lokalene.  
 
 

SAK 217/14 
 

GLOMMA VANNREGION 
HØRINGSINNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN MED 
TILTAKSPROGRAM 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget tar høringsutkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram 
for vannregion Glomma til orientering. 
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Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 218/14 
 

FORENKLINGER OG ENDRINGER I FORSKRIFT OM 
BYGGESAK  
INNSPILL TIL HØRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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, med 
mange bevaringsverdige bygninger og områder, 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.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 219/14 
 

FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER FOR PLANER 
ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
INNSPILL TIL HØRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 220/14 
 

FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT – 
TEK 10 
INNSPILL TIL HØRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forenklinger og 
endringer i forskrift om byggesak, ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget støtter forslag til endringer i byggteknisk forskrift – TEK 
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10, med unntak av punkt 2 (Fjerning av krav om universell utforming av 
felles uteareal for større boligområder). 
 
Bydelsutvalget avventer med å gi støtte til punkt 3 (Redusert krav til 
stigningsforhold for gangadkomst til bolig) i påvente av ytterligere 
utredninger. 
I forhold til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet, punkt 1, støtter 
bydelsutvalget alternativ 1a. 
 
Forslag til vedtak fra SV:  
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.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble satt opp mot forslag 
til vedtak fra SV. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) som støttet 
forslag til vedtak fra SV.  
 
 

SAK 221/14 
 

URANIENBORG SKOLE 
EVENTUELL PLASSERING AV MIDLERTIDIG PAVILJONG PÅ 
NORDAHL ROLFSENS PLASS 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har følgende tilbakemelding på forespørsel om bruk av 
kommunal park Nordahl Rolfsen til midlertidig paviljong for 
Uranienborg skole i byggeperiode, maksimalt 2 år: 
 
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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 222/14 
 

ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 – STATUS FOR 
INNSPARINGSTILTAK VEDTATT 01.07.2014 OG ØKONOMISK 
STATUS MED AKTIVITETSTALL PR 31.07.2014  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr juli 2014 – status for 
innsparingstiltak vedtatt 1.7.2014 og økonomisk status med aktivitetstall 
pr 31.7.2014. 
 
Status for arbeidet med å gå i balanse – risikovurdering, vedlegg 3.  
 
Merknad fra H: 
Økonomirapporten fremlagt i august var av bedre kvalitet enn tidligere 
og gjør det mulig å analysere den økonomiske situasjonen i større grad 
enn tidligere. Analysene viser det er mulig å fremstille bydelens 
oppgaver og økonomi på en oversiktlig måte, noe som på sikt kan 
forbedre analyser også på andre områder. 
  
Det er spesielt viktig å følge opp de tiltak som fremstilles for å komme i 
balanse. Det er fremdeles ikke fremlagt et budsjett som går i balanse da 
noen av tiltakene ikke vil få effekt.  
Høyre ønsker ytterligere skriftlig dokumentasjon på: 
  
Status på arbeidet med å gå i balanse, særlig med å utrede de to MNOK 
vi vedtok skulle kuttes i 100 Fellestjenester 
Flere av tiltakene har høy risiko, men legges til grunn at skal gi planlagte 
kutt. Vi ønsker derfor en risikoanalyse som beskriver hvorfor man anser 
at disse tiltakene kan gjennomføres og gi planlagte kutt, på tross av sin 
høye risiko.  
Spesielt effektivitetsgevinster/reduksjon av stillinger/vikarer i 
utøverleddet viser seg å være bør med i denne analysen, og vi ønsker at 
dette konkret informeres om på BU-møtet i August. 
Vi ønsker en tilsvarende rapport, som har blitt levert for august, månedlig 
ut året for å kunne følge opp tiltakene i HUSK og BU. 
Alle økonomirapporter skal fremlegges sammen med sakspapirene fredag 
før komitemøte og behandles av HUSK-møtet i forkant av BU. 
Alle økonomirapporter, inklusiv risikorapport, skal være lett å finne igjen 
på bydelens nettsider. Dette gjelder også alle økonomirapporter og 
risikovurderinger de siste 10 måneder. Vi ber administrasjonen snarest 
finne en teknisk og brukervennlig løsning som gjør dette mulig. 
Tidligere økonomirapporter har gitt annen informasjon og prognoser enn 
det som har kommet frem i rapporten for august. Vi ber derfor om en 
rapport som redegjør for de feil og endringer som tidligere har kommet i 
økonomirapportene, og hvorfor disse ikke er like gjeldende i dag. 
Rapporten må også inneholde en vurdering på hva som gjør at den nye 
informasjonen og de nye prognosene som viser merforbruk på andre felt 
enn tidligere rapporter, og hvorfor dette ikke har vært mulig å 
rapportere/avdekke tidligere.  
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Merknad fra SV: 
SV er mot innsparingstiltakene som Bydelsutvalget vedtok 01.07.2014. 
Bystyreflertallets urealistiske budsjettrammer for bydelene i Oslo er 
hovedårsaken til de økonomiske problemene som har rammet Bydel 
Frogner. SV ønsker at Bydelsutvalget klart og tydelig sier i fra til 
Bystyret at budsjettrammene slik de er i dag er uakseptable for en 
forsvarlig styring av bydelen og de lovpålagte oppgavene som følger. 
SV vil påpeke at Bydelslederen i Frogner er fra Høyre, og at partiet også 
har rent flertall i bydelen. Derav følger det at med en ansvarlig styring 
burde man oppdaget bydelens økonomiske problemer langt tidligere, og 
også ha reagert overfor Bystyret. 
 
Protokolltilførsel fra A: 
Dersom reduksjonen ikke går ut over brukerne kan vi akseptere 
innsparingen av et budsjett som var for dårlig planlagt fra byrådet i 
utgangspunktet, men beklager at noe av innsparingene skjer ved å benytte 
tjenester av firmaer som ikke har de samme lønns- og 
pensjonsbetingelser som de kommunale. 
 
Protokolltilførsel fra F: 
1. Bakgrunn: Bydel Frogner har underskudds dekning på budsjett, og må  
 dekke inn dette underskuddet ved kutt foreslått av  
bydelsadministrasjonen. Spørsmål: Vurderer Bydelsdirektøren at de  
 foreslåtte kutt rammer de lovpålagte oppgaver bydelen er satt til å  
utføre? Og videre mener Bydelsdirektøren at det er ett problem at  
budsjettet til bydelen blir vedtatt av bystyret, samtidig som ansvaret  
 for utføring ligger hos Bydelen? 
 
2. Bakgrunn: Bydel Frogner skal legge om økonomibehandling ved at 
også HUSK får disse sakene under behandling. Spørsmål: Har Bydelene i 
Oslo lagt opp til lik rapportering slik at tallmaterialet gitt av Frogner  
 Bydel kan sammenliknes med tallmaterialet gitt av andre bydeler? 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr juli 2014 – status for 
innsparingstiltak vedtatt 1.7.2014 og økonomisk status med aktivitetstall 
pr 31.7.2014. 
 
Merknad fra F:  
FrP ‘s medlem av Frogner BU vil gjerne gi full honnør til bydelens 
administrasjon for den utførlige økonomirapport som er fremlagt. Det må 
imidlertid stilles spørsmåltegn ved hensikten med flertallet i 
Bydelsutvalgets krav om en slik rapport som utvilsomt har skapt et meget 
betydelig merarbeid for personalet. Som det fortoner seg, ble kravet 
fremmet etter den kritikk som ble reist mot administrasjonen som følge 
av at et par uforutsette og uforutsigbare hendelser (der norsk lov stilte 
ufravikelig krav om inngripen fra bydelens side) skapte ubalanse i 
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økonomien etter de allerede vedtatte nedskjæringer. 
  

SAK 223/14 
 

ÅRSHJUL – BUDSJETTOPPFØLGING M.V. 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Saken utsettes 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Bydelsutvalget vedtar forslaget til årshjul strategi – budsjettoppfølging 
2014. 
 
Forslag til vedtak fra H ble vedtatt med 10 stemmer for (8H, 2V) og 
5 stemmer mot (1F, 3A, 1SV) 
 
 
Merknad fra F:  
FrP ‘s medlem av BU ønsker å peke på at kontrollen med og 
oppfølgningen av bydelens økonomi påhviler Bydelsutvalget.  Bydelens 
administrasjon har i alle år levert en økonomistyring av høy klasse. 
 
 I forbindelse med en forvaltningsrevisjon i 2009 uttalte et enstemmig 
bydelsutvalg i sitt møte 26.05.09 «Bydel Frogners økonomistyring er 
etter vår oppfatning Oslos mest effektive. Bydelens 
administrasjonsomkostninger er skåret ned til å ligge på byens langt 
laveste nivå».  
 
Så å si uten unntagelse har årsregnskapene vist et mindreforbruk, selv i 
den senere tid der overføringene til bydelen år etter år har vært redusert. 
Administrasjonen har vært skåret ytterligere ned, noe som nødvendigvis 
har skapt en sterkt presset arbeidssituasjon. Under omstendighetene er 
det høyst prisverdig at produktiviteten har kunnet opprettholdes på 
samme gode nivå.  
 
Det er meget betenkelig at administrasjonen nå skal pålegges nye og 
arbeidskrevende rutiner som bare kan føre til mer byråkrati og et unødig 
press på et allerede sterkt belastet personale.  
 
Merknad fra SV og A:  
SV og A er kritisk til at de ansatte i bydelen påføres merarbeid i form av 
flere dokumenterings- og rapporteringskrav. Den økonomiske situasjonen 
i bydelen tilsier at det er knapphet på ressurser – derav følger det at de 
ansatte bør vises mer faglig tillit, ikke mindre. Flere krav til de ansatte i 
form av ekstra revisjoner og konsekvensutredninger vil på sikt kunne 
føre til en forverret bydelsøkonomi. Ressursene til bydelen bør prioriteres 
slik at de kommer innbyggerne til gode. Dette mener SV og A man gjør 
med å styrke den faglige tilliten til de ansatte.  
 
 

SAK 224/14 
 

BYDELSUTVALGETS UTTALELSE TIL KRV VEDRØRENDE 
SYKEHJEMSETATEN 
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Arbeidsgruppens forslag til vedtak foreligger ikke. Saken utsettes til 
behandling i BU.  
 
Forslag til vedtak fra H:  
Bydelsutvalget vedtar forelagte uttalelse til KRV vedrørende SYE. 
Uttalelsen oversendes KRV.  
 
Forslag til vedtak fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 225/14 
 

KOMITESTRUKTUR / OPPGAVER HUSK 
 
HUSK vil heretter få økonomisaker til forberedende behandling, før 
beslutning i BU. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
14 stemmer for (8H, 2V, 3A, 1SV) og 1 stemme mot (1F).  
 
Merknad fra F:  
FrP ‘s medlem av Frogner BU er av den oppfatning at å legge 
økonomisaker som likevel i alle tilfeller skal behandles i Bydelsutvalget 
til HUSK, er å skape et fullstendig unødvendig byråkratisk mellomledd. 
Det er intet som tyder på at HUSK har en bedre kompetanse eller annen 
kompetanse enn den som Bydelsutvalget besitter.  Det eneste resultat må 
ventes å bli et øket arbeidspress på et allerede sterkt belastet personale.  
At HUSK ellers har for få saker til behandling, er ingen god begrunnelse 
for å øke belastningen på bydelens ansatte. 
 
 

SAK 226/14 
 

REGULERING AV TIGGING I OSLO KOMMUNES 
POLITIDISTRIKT  
HØRING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 1: Forbud mot tigging. 
 
Forslag fra A:  
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 2: Vilkår for pengeinnsamling (herunder 
tigging) 
 
Forslag fra V: 
Bydel Frogner er negativ til all regulering og ethvert forbud mot tigging. 
Ethvert menneske skal ha rett til å be andre borgere om hjelp.  
 
Forslag fra V falt mot 4 stemmer for (2V, 1A, 1SV) og 11 stemmer 
(8H, 1F, 2A) mot 
 
Forslag fra A falt mot 2 stemmer for (2A) og 13 stemmer mot (8H, 
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2V, 1F, 1A, 1 SV)  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
9 stemmer for (8H, 1F) og 6 stemmer mot (2V, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 1: Forbud mot tigging. 
 
Protokolltilførsel fra V:  
Venstre beklager vedtaket i Frogner bydelsutvalg.  
 
Venstre er negativ til ethvert forbud mot tigging, pengeinnsamling eller 
regulering er som hindrer et menneske i å be om hjelp fra en annen 
borger.  
 
Kriminalisering løser ikke tigging. Det er nød og sosiale problemer i 
Europa, derav ser vi også tigging i Norge. Kriminelle handlinger som 
begås eksisterer det et lovverk mot og vi har politi og ordensmakt til å 
bekjempe og etterforske disse. Fremskrittspartiets forslag må derfor 
avvises.  
 
Ei heller er det ønskelig eller virkningsfullt å regulere tigging med soner. 
Dette vil føre til at tigging flyttes fra ett område til et annet. Dette må 
håndheves og vil bety unødvendig og lite effektiv bruk av fellesskapets 
ressurser. Arbeiderpartiets forslag må derfor avvises.  
 

 
Saker til behandling: 
SAK 227/14 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, 
AU, MIBU OG DRIFTSSTYRET VED MAJORSTUEN SKOLE (H) 
 
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. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 228/14 
 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET (V) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for 
Naomi Ichihara Røkkum. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 229/14 
 

ENDRINGER I ARBEIDERPARTIETS REPRESENTANTER I 
RÅD OG UTVALG  
 
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.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 230/14 
 

ENDRINGER I FREMSKRITTSPARTIETS REPRESENTANTER I 
RÅD OG UTVALG   
 
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. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 231/14 
 

ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER I RÅD OG 
UTVALG 
 
Forslag til vedtak: 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner ……………. som vara til AU. 
 
Bydelsutvalget oppnevner ……………. som varamedlem av 
Tilsynsutvalget for hjemmetjenester. 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Endringer for Høyre i komiteer, tilsyn og utvalg: 
 
Bydelsutvalgets AU 
Supplering etter Elisabet Parmeggiani og Britt Eia:  
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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. 
 
Høyre foreslår Jens Jørgen Lie som varamedlem av Tilsynsutvalg for 
hjemmetjenester.  
 
Høyre foreslår Elenor W. Holter som varamedlem til driftsstyret ved 
Majorstuen skole.  
 
Høyre foreslår Jens Jørgen Lie som nytt medlem til skolemiljøutvalget 
ved Majorstuen skole.  
 
Forslag til vedtak fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 232/14 
 

ENDRINGER I VENSTRES REPRESENTANTER I RÅD OG 
UTVALG 
 
Saken utgikk 
 
 

SAK 233/14 
 

ENDRINGER I SOSIALISTISK VENSTREPARTIS 
REPRESENTANTER I RÅD OG UTVALG 
 
Saken utgikk 
 
 

SAK 234/14 
 

BYDELSUTVALGET INVITERES TIL Å UTNEVNE EN 
OBSERVATØR MED VARA TIL FISU FROGNER 
 
Forslag til vedtak: 
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Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Friluftslivets og 
idrettens samarbeidsutvalg (FISU) Frogner Medlem: Bjarne Ødegaard 
(H). Varamedlem: Ulf Hordvik (H).  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Orienteringssaker: 
O-SAK 235/14 
 

BRISKEBY KAFÉ OSLO AS, BRISKEBYVEIEN 70 – EIERSKIFT E  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 236/14 
 

LIME FROGNER, FROGNERVEIEN 42 – NY SALGSBEVILLING   
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 237/14 
 

VÉRITÉ, STRANDEN 1 – AKER BRYGGE – NY BEVILLING   
 
Saken ble tatt til orientering 
 

O-SAK 238/14 
 

DRUEN, STRANDEN 1 – UTVIDELSE AV BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 239/14 
 

AYAMARA, PARKVEIEN 64 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 240/14 
 

MONKEY BAR, HENRIK IBSENS GATE 60 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 241/14 
 

STRANDEN 5, STRANDEN 5 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 242/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – JULI 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 243/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – JULI 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 244/14 
 

ANMODNING OM FORVALTNINGSREVISJON – FORELØPIG SVAR 
FRA KRV 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 245/14 
 

BOLIGBEHOVSKARTLEGGING 2014 – RAPPORT 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 246/14 
 

ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLI G – 
HØRING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 247/14 
 

BRUKEN AV ØKONOMISKE BOLIGVIRKEMIDLER 2013 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 248/14 
 

RAPPORT FRA LANDSOMFATTENDE TILSYN 2014 MED 
BARNEVERNTJENESTEN I BYDEL FROGNER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 249/14 
 

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUETUNET BO- OG 
BEHANDLINGSSENTER 19.5.2014 – SVAR FRA SYE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 250/14 
 

TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET / NORABAKKEN 27.5.2 014 
– SVAR FRA SYE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 251/14 
 

OPPLÆRING, ÅRSHJUL HØST 2014 – TILSYNSUTVALGENE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 252/14 
 

RAPPORT FRA LANDSOMFATTENDE TILSYN MED KVP I 2013 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 253/14 
 

HENVENDELSE TIL SYE FRA TILSYNSUTVALG 1 VEDRØRENDE 
BYGNINGSMESSIGE FORHOLD VED FAGERBORGHJEMMET 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 254/14 
 

BADING PÅ TJUVHOLMEN – OPPSLAG I MEDIA JULI 2014 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Tilleggssaker: 
SAK 255/14 
 

BAROTTO, PARKVEIEN 80 – NY BEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
 

SAK 256/14 
 

DET NYE IL MORO AS, HEGDEHAUGSVEIEN 36 – NY BEVILLI NG INNE 
OG UTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
 

SAK 257/14 
 

FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 – EIERSKIFTE   
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 258/14 
 

MØTEPLAN 2014 – REVIDERT 
 
Forslag til vedtak: 
BU vedtar ovenstående reviderte møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer 
for 2014.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
 

SAK 259/14 STØTTE SENIORRÅDETS FORSLAG TIL SENIORPRISER 2014 – 
KATEGORI 1 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler «Prosjekt Besøksvenn» som kandidat til Seniorprisens 
kategori 1.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

Eventuelt:  
- Tjeran Vinje (H) ønsket skriftlig orientering om barnehageulykke vinter 2013/2014 i 

forhold til håndtering av ansatte og driften etterpå.  
 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 20.45 
 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
Oslo, 10. september 2014 
 

 

 
Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Kåre Sagmo-Søvde 
         bydelsutvalgets sekretær 
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Vedlegg 1 
 
 
 
 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i møte 25.06.2014: 
 
SAK 179/14 
 

BUDSJETTJUSTERING JUNI 2014 OG ØKONOMIPROGNOSE MED 
AKTIVITETSTALL PR. MAI 2014 
 
Forslag til vedtak: 
BU vedtar de innsparinger som er vist i saken. 
Dette innebærer et redusert aktivitetsnivå og redusert antall ansatte. 
BU ønsker fremlagt eget oppsett om økonomiutvikling i august i tråd med 
tiltakene i denne sak, for å se status og føre tilsyn med tiltak om 
effektiviseringer og produksjonsøkning som er forutsatt på hvert område, 
samt ansatte-reduksjon. 
 
Forslag til vedtak med protokolltilførsel fra H og V: 
I sak 386/13 vedtok bydelsutvalget budsjett for Frogner Bydel 2014. BU 
vedtok da at ”BU vil ta stilling til disponering av evt. styrking/svekkelse av 
budsjettet samt evt. Mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar. 
Budsjettet ble da vedtatt med en ramme på NOK 1.212.402.000. 
 
På tross av dette vedtaket ble det kun gjennomført en muntlig orientering 
rundt økonomisituasjonen i sak 22/14 på møtet i januar og kun en teknisk 
justering ble fremlagt i sak 55/14 på det påfølgende møte. 
 
I mars, sak 91/14, fremlegges prognose som ikke viser avvik mellom regulert 
budsjett 2014 og prognose 2014. BU fatter likevel vedtak om å be 
”administrasjonen kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak 
utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll”. I sak 92/14 
vedtas følgende:  
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med 
oppsett på Kostra, tjenestested og funksjonsområde. Det forutsettes at det 
gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt andre tiltak som 
vist i saken.  
 
I april i BU-sak 120/14 treffes samme vedtak som i mars sak 91/14. 
Sakspapirene ble omdelt i møtet. 
 
I møte 27 mai – ble det fremmet sak om ytterligere kostnadsreduksjoner.  På 
bakgrunn av dette fremlegget ble det fattet følgende vedtak i BU: 

”Bydelsutvalget er inneforstått med den økonomiske situasjonen etter 
fire måneders drift. 
BU er gjort kjent med de viktigste innsparingstiltak som er redegjort 
for i denne sak og i tidligere saker i februar, mars og april. 
BU ser at det er nødvendig med reduksjon av tjenester på alle 
områder. 
BU ber om å få forelagt en budsjettjusteringssak i juni måned med 
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ytterligere tiltak, herunder effektiviseringstiltak og 
bemanningsreduksjoner for å oppnå ønsket resultat.” 

 
På bakgrunn av dette fremmet Administrasjonen sak 179/14. Saken ble utsatt 
til ekstraordinært møte i dag med følgende merknad fra forslagsstillerne:  
 

”Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne  
omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU 
i  april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av 
sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og 
brukere av våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor 
utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem 
en konsekvensanalyse av å kutte/redusere konkrete stillinger i 
administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25. 
juni 2014”. 

 
Det ligger to elementer i denne utsettelsen: 

1. Administrasjonens saksfremlegg var etter disse medlemmers 
oppfatning ikke av betryggende kvalitet. Videre var talloppsett og 
prosatekst usammenhengende. Dette gir, i tillegg til den endring som 
har vært i administrasjonens kommunikasjon av den økonomiske 
utviklingen grunn til bekymring for administrasjonens kontroll over 
økonomien. 

2. Kostnadene til sentraladministrasjon virker til dels høye sammenhold 
med et betydelig kuttbehov. Administrasjonen la opp til betydelige 
kutt av flere stillinger som direkte berører brukere i bydelen, uten å 
foreslå kutt i administrative stillinger. 

 
I det fremlegg som nå er levert BU skriver administrasjonen følgende om 
hvordan avviket kunne bli så stort : 

”Når det i prognosen pr april måned meldes om regnskapsmessig 
balanse,  bygger dette på følgende forhold: Prognosen som utarbeides 
i årets første  måneder bygger uavkortet på den vurdering at alle 
innarbeidede sparetiltak  får full effekt. Det ble tatt øyeblikkelig 
affære i mai, basert på apriltall som viste at effekt uteble”. 

  
Det forhold at det for prognosene ikke er lagt til grunn reelle tall, men kun 
legges til grunn fremskrivninger så langt inn i året som ut april er ukjent for 
BU og i betydelig grad egnet til å svekke tilliten til underlaget som er 
presentert. 
 
Disse medlemmer vil også påpeke at det fremlagte materiale ikke holder det 
kvalitetsnivå hva gjelder konsekvenser og budsjetteffekter som anses 
nødvendig for å kunne treffe vedtak i dette møtet.  De ulike forslag fremstår 
som fragmenterte og konsekvensanalysene som lite faktabaserte. BU inviteres 
til å gi sin tilslutning til en serie prosa i stedet for konkrete vedtak. Det er 
fremlagt prognoser som gir et underskudd for 2014 på 29MNOM i 
høyalternativet, 15MNOK i mellomalternativet og 5MNOK i lavalternativet. 
Den samlede årseffekt av de foreslåtte tiltak er beregnet til 8.8 MNOK. Det er 
vanskelig å forstå sammenhengen mellom disse tallene.  
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På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak: 

1. BU ser alvorlig på den mangelfulle kvaliteten på underlaget til en 
diskusjon hvor det skal tas stilling til forhold som kan ha store 
konsekvenser både for ansatte og brukere.  

2. Vedtak i saken utsettes til ekstraordinært BU-møte 1. Juli 
3. Administrasjonen pålegges å søke bistand fra kommunens 

økonomistab for å kunne fremlegge en avviksprognose hvor avvik fra 
budsjett dokumenteres per post med prognose for hvor den enkelte 
resultatenhet vil ende opp per 31.12.2014. Basert på avvik 
dokumentert slik fremmes en sak hvor kutt foreslås ned på de enkelte 
poster opp mot ny prognose. Den samlede oppstilling skal følge denne 
form (med eksempeltall under): 
 

Post Opprinnelig 
budsjett 

Avvik 
pr. 
31.5.2014 

Prognose 
2014 

Foreslått 
kutt/justering  

Nytt 
budsjettall 

A 1000 100 1250 300 950 
B 500 0 500 0 500 
SUM 1500 100 1750 300 1450 

 
4. Totaliteten av de foreslåtte kutt skal medføre at det nye budsjettet for 

2014 skal gå i balanse. 
5. Budsjettkutt skal foreslås ut fra prinsippet om minste 

brukerinnvirkning. Dette innebærer at brukerrettede tjenester skal 
kuttes først når alle muligheter for kutt i fellestjenester, stab og 
bestillingskontor er uttømt. BU ber om en ekstra forklaring rundt 
innsparingspotensial på posten 100, som angir konkrete forslag til 
bemanningsreduksjon. Bu ber spesifikt om at konsekvensen av kutt på 
henholdsvis 5 og 10 stillinger i administrasjonen vurderes. 

6. Dersom det fremdeles er behov for å kutte i tjenesteytingen til brukere 
skal kvalitet på tjenester som angår barn og ungdom være det området 
som sist berøres. 

7. Videre skal alle forslag til kutt rangeres i en prioriteringsliste hvor det 
fremkommer hvilke kutt som gir raskest og best effekt, men da også 
med konsekvensberegning inkludert slik at helheten kost/nytte 
dominerer på toppen av listen. 

8. BU skal hver måned få seg forelagt oppdatert økonomiprognose med 
reelle tall hvor avvik rapporteres for hver budsjettpost og ikke kun 
overordnet. All økonomirapportering skal fremlegges samtidig med 
øvrige dokumenter fredag før møtet. Det vil ikke aksepteres å få dette 
over bordet eller på e-post samme dag. 

9. BU tar til etterretning vedlegg om Omsorg+. BU ønsker i tillegg 
klarlagt dagens kostnader ved Gustav Jensens Minne (GJM) og 
sammenlikne dette med Omsorg+. BU ønsker i den forbindelse en 
vurdering av hvordan etableringen av Omsorg+ boliger i Bydelen kan 
gjennomføres, inkludert å vurdere om GJM kan omgjøres til et 
Omsorg+ tilbud.  

10. Det forutsettes at forslagene i revidert underlag er drøftet med 
tillitsvalgte for så vidt forslagene har personalkonsekvenser i forkant 
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av utsendelse av papirer til ekstraordinært møte. Det forutsettes videre 
at sakspapirer til ekstraordinært møte sendes ut senest 30. juni 
klokken 11. 

11. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget 
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å 
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen. 

 
 
Forslag til vedtak med protokolltilførsel fra SV:  
Bu kan ikke vedta administrasjonens forslag til kostnadsreduksjoner- 
herunder oppsigelser, kutt i tjenestetilbudet og omorganisering.  
 
De foreslåtte kostnadsreduksjonene vil forringe kvaliteten på tilbudene til 
våre innbyggere i så stor grad at vi som ansvarlig utvalg ikke kan akseptere 
dette.  
 
BU savner (fortsatt) en mer inngående analyse av konsekvensene på kort og 
lengre sikt – dessuten mangler innbyggerperspektivet.  
 
Protokolltilførsel 
SV viser til sitt forslag og stemmer derfor ikke over noen av de fremlagte 
forslagene fra administrasjonen til innsparing. Vi kan ikke være med å vedta 
tiltak uten å vite om konsekvensene for beboerne i bydelen vår. 
Konsekvensene ser ut til å kunne bli drastiske for den mer utsatte delen av 
befolkningen, de som trenger tjenester fra NAV, barn som trenger beskyttelse 
av barnevernet og for syke og eldre.  
 
BU har gjennom flere år måttet kutte i budsjettene. Kuttene er gjort etter 
forslag fra administrasjonen. Disse kuttene er gjort etter at et samlet BU har 
funnet at kvaliteten på tjenestene og tilbudene til innbyggerne har vært 
akseptable- tross kuttene.  
 
Men nå er grensen nådd. SV kan ikke være med på å kutte budsjettene 
ytterligere etter forslagene i dagens dokument fra administrasjonen. Kuttene 
er så drastiske at vi mener det er uansvarlig. Det vil bli umulig for bydelen å 
kunne opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne.  
 
De ansvarlige for den økonomiske situasjonen- Bystyret og Byrådet – må se 
på muligheter for å bevilge ekstra midler slik at man unngår omfattende kutt i 
stillinger og uheldige omorganiseringer.  
 
 
Forslag til vedtak fra F:  
Bydelsutvalget har med største beklagelse konstatert kravet om og 
nødvendigheten av de innsparinger som på møtet ble lagt frem til avgjørelse. 
Disse innsparinger kommer i tillegg til de meget betydelige kutt som allerede 
i årets budsjett er foretatt, og som allerede rammer sterkt de tjenester som ytes 
bydelens befolkning.  
 
BU ønsker å peke på at det merforbruk som er konstatert, skyldes forhold 
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som ligger utenfor Bydelens kontroll, men som henger sammen med 
lovpålagte oppgaver, primært innenfor eldreomsorgen, helsetjenester som 
gjelder ungdom, sosialhjelp. Det er klart ikke mulig å forutse hendelser som 
kommer uten forvarsel og innebærer ekstremt høye omkostninger, eller 
utgifter til eksempelvis innleggelser på sykehjem der norsk lov klart sier at 
den som medisinsk er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har en 
juridisk rett til slik plass. Finansieringen av slike plasser avhenger normalt av 
at ressurser frigjøres «ved naturlig avgang», men i den grad «naturlig 
avgang» uteblir som det nå skjer i økende grad, kan man ikke se at det frigjør 
bydelen fra det ansvar som er pålagt den. Det er hendelser av slik art som 
ligger til grunn for de utgiftsoverskridelser som er tvunget frem. 
 
De innsparingsforslag som er lagt frem for Bydelsutvalget, innebærer en 
betydelig og meget smertelig reduksjon i bydelens tjenester til 
lokalbefolkningen, men det sees ingen utvei annet enn å godta forslagene ut 
fra det ansvar man har under Kommunens gjeldende retningslinjer.  
 
Det ansvar som vil bli resultatet av at innsparingene settes i verk, må på den 
annen side helt og holdent ligge på Oslo Bystyre som gjennom sine 
budsjettvedtak har fremtvunget en økonomisk situasjon for denne bydel (og 
utvilsomt flere andre bydeler) som rammer lokalbefolkningen, og først og 
fremst de svakeste grupper, i meget alvorlig grad og står i sterk kontrast til 
den politikk de politiske partier har gitt uttrykk for, bl.a. i den såkalte 
«Verdighetsgrantien».  
 
Det bør rettes en innstendig henstilling om at Bystyret tar denne sak opp til 
behandling og sikrer at Bydelen fortsatt kan yte befolkningen de tjenester 
som forventes, ut fra gjeldende norsk lov.      
 
Forslag til vedtak fra SV falt mot 14 stemmer (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 
stemme for (1 SV) 
 
Forslag til vedtak fra F falt mot 14 stemmer (8H, 2V, 3A, 1 SV) og 1 
stemme for (1 F) 
 
Forslag til vedtak fra H og V ble vedtatt med 13 stemmer for (8H, 2V, 
3A) og 2 stemmer mot (1F, 1 SV) 
 
Etter dette er BUS vedtak følgende:  
I sak 386/13 vedtok bydelsutvalget budsjett for Frogner Bydel 2014. BU 
vedtok da at ”BU vil ta stilling til disponering av evt. styrking/svekkelse av 
budsjettet samt evt. Mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar. 
Budsjettet ble da vedtatt med en ramme på NOK 1.212.402.000. 
 
På tross av dette vedtaket ble det kun gjennomført en muntlig orientering 
rundt økonomisituasjonen i sak 22/14 på møtet i januar og kun en teknisk 
justering ble fremlagt i sak 55/14 på det påfølgende møte. 
 
I mars, sak 91/14, fremlegges prognose som ikke viser avvik mellom regulert 
budsjett 2014 og prognose 2014. BU fatter likevel vedtak om å be 
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”administrasjonen kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak 
utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll”. I sak 92/14 
vedtas følgende:  
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med 
oppsett på Kostra, tjenestested og funksjonsområde. Det forutsettes at det 
gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt andre tiltak som 
vist i saken.  
 
I april i BU-sak 120/14 treffes samme vedtak som i mars sak 91/14. 
Sakspapirene ble omdelt i møtet. 
 
I møte 27 mai – ble det fremmet sak om ytterligere kostnadsreduksjoner.  På 
bakgrunn av dette fremlegget ble det fattet følgende vedtak i BU: 

”Bydelsutvalget er inneforstått med den økonomiske situasjonen etter 
fire måneders drift. 
BU er gjort kjent med de viktigste innsparingstiltak som er redegjort 
for i denne sak og i tidligere saker i februar, mars og april. 
BU ser at det er nødvendig med reduksjon av tjenester på alle 
områder. 
BU ber om å få forelagt en budsjettjusteringssak i juni måned med 
ytterligere tiltak, herunder effektiviseringstiltak og 
bemanningsreduksjoner for å oppnå ønsket resultat.” 

 
På bakgrunn av dette fremmet Administrasjonen sak 179/14. Saken ble utsatt 
til ekstraordinært møte i dag med følgende merknad fra forslagsstillerne:  
 

”Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne  
omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU 
i  april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av 
sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og 
brukere av våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor 
utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem 
en konsekvensanalyse av å kutte/redusere konkrete stillinger i 
administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25. 
juni 2014”. 

 
Det ligger to elementer i denne utsettelsen: 

1. Administrasjonens saksfremlegg var etter disse medlemmers 
oppfatning ikke av betryggende kvalitet. Videre var talloppsett og 
prosatekst usammenhengende. Dette gir, i tillegg til den endring som 
har vært i administrasjonens kommunikasjon av den økonomiske 
utviklingen grunn til bekymring for administrasjonens kontroll over 
økonomien. 

2. Kostnadene til sentraladministrasjon virker til dels høye sammenhold 
med et betydelig kuttbehov. Administrasjonen la opp til betydelige 
kutt av flere stillinger som direkte berører brukere i bydelen, uten å 
foreslå kutt i administrative stillinger. 

 
I det fremlegg som nå er levert BU skriver administrasjonen følgende om 
hvordan avviket kunne bli så stort : 
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”Når det i prognosen pr april måned meldes om regnskapsmessig 
balanse,  bygger dette på følgende forhold: Prognosen som utarbeides 
i årets første  måneder bygger uavkortet på den vurdering at alle 
innarbeidede sparetiltak  får full effekt. Det ble tatt øyeblikkelig 
affære i mai, basert på apriltall som viste at effekt uteble”. 

  
Det forhold at det for prognosene ikke er lagt til grunn reelle tall, men kun 
legges til grunn fremskrivninger så langt inn i året som ut april er ukjent for 
BU og i betydelig grad egnet til å svekke tilliten til underlaget som er 
presentert. 
 
Disse medlemmer vil også påpeke at det fremlagte materiale ikke holder det 
kvalitetsnivå hva gjelder konsekvenser og budsjetteffekter som anses 
nødvendig for å kunne treffe vedtak i dette møtet.  De ulike forslag fremstår 
som fragmenterte og konsekvensanalysene som lite faktabaserte. BU inviteres 
til å gi sin tilslutning til en serie prosa i stedet for konkrete vedtak. Det er 
fremlagt prognoser som gir et underskudd for 2014 på 29MNOM i 
høyalternativet, 15MNOK i mellomalternativet og 5MNOK i lavalternativet. 
Den samlede årseffekt av de foreslåtte tiltak er beregnet til 8.8 MNOK. Det er 
vanskelig å forstå sammenhengen mellom disse tallene.  
 
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak: 

1. BU ser alvorlig på den mangelfulle kvaliteten på underlaget til en 
diskusjon hvor det skal tas stilling til forhold som kan ha store 
konsekvenser både for ansatte og brukere.  

2. Vedtak i saken utsettes til ekstraordinært BU-møte 1. Juli 
3. Administrasjonen pålegges å søke bistand fra kommunens 

økonomistab for å kunne fremlegge en avviksprognose hvor avvik fra 
budsjett dokumenteres per post med prognose for hvor den enkelte 
resultatenhet vil ende opp per 31.12.2014. Basert på avvik 
dokumentert slik fremmes en sak hvor kutt foreslås ned på de enkelte 
poster opp mot ny prognose. Den samlede oppstilling skal følge denne 
form (med eksempeltall under): 
 

Post Opprinnelig 
budsjett 

Avvik 
pr. 
31.5.2014 

Prognose 
2014 

Foreslått 
kutt/justering  

Nytt 
budsjettall 

A 1000 100 1250 300 950 
B 500 0 500 0 500 
SUM 1500 100 1750 300 1450 

 
4. Totaliteten av de foreslåtte kutt skal medføre at det nye budsjettet for 

2014 skal gå i balanse. 
5. Budsjettkutt skal foreslås ut fra prinsippet om minste 

brukerinnvirkning. Dette innebærer at brukerrettede tjenester skal 
kuttes først når alle muligheter for kutt i fellestjenester, stab og 
bestillingskontor er uttømt. BU ber om en ekstra forklaring rundt 
innsparingspotensial på posten 100, som angir konkrete forslag til 
bemanningsreduksjon. Bu ber spesifikt om at konsekvensen av kutt på 
henholdsvis 5 og 10 stillinger i administrasjonen vurderes. 
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6. Dersom det fremdeles er behov for å kutte i tjenesteytingen til brukere 
skal kvalitet på tjenester som angår barn og ungdom være det området 
som sist berøres. 

7. Videre skal alle forslag til kutt rangeres i en prioriteringsliste hvor det 
fremkommer hvilke kutt som gir raskest og best effekt, men da også 
med konsekvensberegning inkludert slik at helheten kost/nytte 
dominerer på toppen av listen. 

8. BU skal hver måned få seg forelagt oppdatert økonomiprognose med 
reelle tall hvor avvik rapporteres for hver budsjettpost og ikke kun 
overordnet. All økonomirapportering skal fremlegges samtidig med 
øvrige dokumenter fredag før møtet. Det vil ikke aksepteres å få dette 
over bordet eller på e-post samme dag. 

9. BU tar til etterretning vedlegg om Omsorg+. BU ønsker i tillegg 
klarlagt dagens kostnader ved Gustav Jensens Minne (GJM) og 
sammenlikne dette med Omsorg+. BU ønsker i den forbindelse en 
vurdering av hvordan etableringen av Omsorg+ boliger i Bydelen kan 
gjennomføres, inkludert å vurdere om GJM kan omgjøres til et 
Omsorg+ tilbud. 

10. Det forutsettes at forslagene i revidert underlag er drøftet med 
tillitsvalgte for så vidt forslagene har personalkonsekvenser i forkant 
av utsendelse av papirer til ekstraordinært møte. Det forutsettes videre 
at sakspapirer til ekstraordinært møte sendes ut senest 30. juni 
klokken 11. 

11. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget 
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å 
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen. 

 
 
Protokolltilførsel fra SV:  
SV viser til sitt forslag og stemmer derfor ikke over noen av de fremlagte 
forslagene fra administrasjonen til innsparing. Vi kan ikke være med å vedta 
tiltak uten å vite om konsekvensene for beboerne i bydelen vår. 
Konsekvensene ser ut til å kunne bli drastiske for den mer utsatte delen av 
befolkningen, de som trenger tjenester fra NAV, barn som trenger beskyttelse 
av barnevernet og for syke og eldre.  
 
BU har gjennom flere år måttet kutte i budsjettene. Kuttene er gjort etter 
forslag fra administrasjonen. Disse kuttene er gjort etter at et samlet BU har 
funnet at kvaliteten på tjenestene og tilbudene til innbyggerne har vært 
akseptable- tross kuttene.  
 
Men nå er grensen nådd. SV kan ikke være med på å kutte budsjettene 
ytterligere etter forslagene i dagens dokument fra administrasjonen. Kuttene 
er så drastiske at vi mener det er uansvarlig. Det vil bli umulig for bydelen å 
kunne opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne.  
 
De ansvarlige for den økonomiske situasjonen- Bystyret og Byrådet – må se 
på muligheter for å bevilge ekstra midler slik at man unngår omfattende kutt i 
stillinger og uheldige omorganiseringer.  
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Protokolltilførsel fra F:  
FrPs medlem av Bydelsutvalget har med største beklagelse konstatert kravet 
om og nødvendigheten av de innsparinger som på møtet ble lagt frem til 
avgjørelse. Disse innsparinger kommer i tillegg til de meget betydelige kutt 
som allerede i årets budsjett er foretatt, og som allerede rammer sterkt de 
tjenester som ytes bydelens befolkning.  
 
Dette medlem ønsker å peke på at det merforbruk som er konstatert, skyldes 
forhold som ligger utenfor Bydelens kontroll, men som henger sammen med 
lovpålagte oppgaver, primært innenfor eldreomsorgen, helsetjenester som 
gjelder ungdom, sosialhjelp. Det er klart ikke mulig å forutse hendelser som 
kommer uten forvarsel og innebærer ekstremt høye omkostninger, eller 
utgifter til eksempelvis innleggelser på sykehjem der norsk lov klart sier at 
den som medisinsk er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har en 
juridisk rett til slik plass. Finansieringen av slike plasser avhenger normalt av 
at ressurser frigjøres «ved naturlig avgang», men i den grad «naturlig 
avgang» uteblir som det nå skjer i økende grad, kan man ikke se at det frigjør 
bydelen fra det ansvar som er pålagt den. Det er hendelser av slik art som 
ligger til grunn for de utgiftsoverskridelser som er tvunget frem. 
 
De innsparingsforslag som er lagt frem for Bydelsutvalget, innebærer en 
betydelig og meget smertelig reduksjon i bydelens tjenester til 
lokalbefolkningen, men det sees ingen utvei annet enn å godta forslagene ut 
fra det ansvar man har under Kommunens gjeldende retningslinjer.  
 
Det ansvar som vil bli resultatet av at innsparingene settes i verk, må på den 
annen side helt og holdent ligge på Oslo Bystyre som gjennom sine 
budsjettvedtak har fremtvunget en økonomisk situasjon for denne bydel (og 
utvilsomt flere andre bydeler) som rammer lokalbefolkningen, og først og 
fremst de svakeste grupper, i meget alvorlig grad og står i sterk kontrast til 
den politikk de politiske partier har gitt uttrykk for, bl.a. i den såkalte 
«Verdighetsgrantien».  
 
Det bør rettes en innstendig henstilling om at Bystyret tar denne sak opp til 
behandling og sikrer at Bydelen fortsatt kan yte befolkningen de tjenester 
som forventes, ut fra gjeldende norsk lov.     
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Vedlegg 2 
 
 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i møte 25.06.2014: 
 
SAK 189/14 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, AU 
OG HUSK FROGNER (H) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for 
Britt Eia. 
 
Høyre foreslår __________ som nytt varamedlem i arbeidsutvalget. 
 
Høyre foreslår Bård Standal som nytt varamedlem i helse-, unge-, sosial- og 
kulturkomiteen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Merknad fra H: Høyre foreslår Mette Burkeland som ny vara til BU. 
Oversendes Oslo kommunes valgstyre. 
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Vedlegg 3 
 

 

  
 Oslo kommune 
 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 

Tillegg til BU-sak 222/14 

Møte 26.8.14 
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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. 

• 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 
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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 
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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 
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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 grunnbemanning, 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 
forbruksprognose. 
 
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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Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Hans Magnus Borge H , Ole 

Jacob Kjendlie A,  Rudolph Brynn A, Kristoffer E. Andenæs F, Lene Sundfær H, 
Vivian E. Gotaas H, Jan Mesicek V 
 
 

Forfall:  Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 23. september 2014 kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

Åpen halvtime: Prosjekt besøksvenn ble presentert av prosjektmedarbeider Angelika Børde. 

 
 
 
Saksliste: 

Sak 103/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 
Godkjent 
 

Sak 104/14 Økonomirapportering pr august 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt  
BU sak 271/14 1.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014. 
 
  Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr august 2014 - status for innsparingstiltak 
vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014. 

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 105/14 Colosseum kino, eierskifte 
BU sak 272/14 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 106/14 Den gamle Major, Bogstadveien 66 – eierskifte 
BU sak 273/14 
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Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Resthon AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Den Gamle Major, Bogstadveien 66.  
Eiendommen, Bogstadveien 66, ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt  
 
Sak 107/14 Gimle kino – eierskifte 
BU sak 274/14 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Gimle kino, Bygdøy allé 39.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 108/14 NHO – Næringslivets hus, Middeltuns gate 27 – ny bevilling 
BU sak 275/14 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Eurest AS gis serverings 
og skjenkebevilling ved NHO – Næringslivets hus, Middelthuns gate 27.  
Eiendommen, Middelthuns gate 27 er en enkelteiendom med særskilt åpningstid. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 109/14 Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 – eierskifte 
BU sak 276/14 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mecca AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45.  
Eiendommen, Munkedamsveien 45 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
Enstemmig tiltrådt 
 

Sak 110/14 Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 4 – ny salgsbevilling 
BU sak 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Aktieselskapet Vinmonopolet om 
salgsbevilling ved Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9 innvilges.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 111/14 Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4 – innførsel til egen virksomhet 
BU sak 278/14 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Kongen Marina AS om innførsel til 
egen virksomhet ved Kongen Marina Kafe innvilges.  

  Enstemmig tiltrådt  
Protokolltilførsel fra O.J. Kjendlie A: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Kongen Marina AS om innførsel til 
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egen virksomhet ved Kongen Marina Kafe innvilges, men med lovpålagt sikring av 
lagerrom iht Tollvesenets rutiner. 

 
Sak 112/14 Thon Slottsparken Apartment, Wergelandsveien 5 – eierskifte 
BU sak 279/14 

Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Semb AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5.  
Eiendommen, Wergelandsveien 5 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 Enstemmig tiltrådt 

 
Sak 113/14 Støymålertjeneste – hva skjer? 
BU sak 280/14 
  Forslag til vedtak: 

Helsetjenesten i bydel Frogner er bekymret over det reduserte tilbudet vedrørende 
støy til beboere og næringsvirksomhet, og ber om at tjenesten overføres Helseetaten 
for forsvarlig oppfølging.  
Endringsforslag fra R. Brynn A: 
Helsetjenesten i bydel Frogner er svært bekymret over det reduserte tilbudet 
vedrørende støy til beboere og næringsvirksomhet, og ber om at tjenesten overføres 
Helseetaten for forsvarlig oppfølging.  
Forslaget falt mot 7 stemmer (5H, 1V, 1F) 
R. Brynn stemte subsidiært for administrasjonens forslag. 

  Enstemmig tiltrådt  
 
Sak 126/14 Café Fedora, Frognerveien 22 – ny bevilling 
BU sak 296/14 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Brooklyn Company AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Cafe Fedora, Frognerveien 22.  
Eiendommen, Frognerveien 22 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Tiltrådt mot 1 stemme A. 
 
Sak 127/14 Thon Hotel Gyldenløve , Bogstadveien 20 – eierskifte 
BU sak 297/14 

 Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Easy AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20.  
Eiendommen, Bogstadveien 20 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Orienteringssaker: 
 
Sak 114/14 Brukervalg praktisk bistand - august 
BU sak 283/14 
  Tatt til orientering 
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Sak 115/14 Brukervalg hjemmesykepleie – august 
BU sak 284/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 116/14 OSCAR – helse i hvert rom 
BU sak 285/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 117/14 Tilbakemelding fra KRV om forvaltningsrevisjon 
BU sak 286/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 118/14 Tilbakemelding fra helse- og sosialombudet 2013 
BU sak 287/14 
  Saken ble ikke behandlet i HUSK 
 
Sak 119/14 Klagesaker støy – oversikt over saker behandlet 2. tertial 2014 
BU sak 288/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 120/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet 3.0.8.2014 – svar fra SYE 
BU sak 289/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 121/14 Utvikling av barnehage i bydel Frogner fra 2006 til i dag. 
BU sak 290/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 122/14 Utvikling av området rundt Paviljongen på Colosseum Torg 
BU sak 291/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 123/14 Utvikling og status Norabakken – demenstiltak og velferdsteknologi 
BU sak 292/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 124/14 Tertialstatistikk 2014 
BU sak 293/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 125/14 Klageregistrering NAV – tertialtapportering til BU 
BU sak 296/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 128/14 Tinkern park – bydelstiltak for barn og unge 
BU sak 298/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 129/14 Besøksvenn – et ambulerende dagaktivitetstilbud 
  Tatt til orientering 
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Eventuelt:  O.J. Kjendlie bemerket at bydelens hjemmeside ikke er ajour hva gjelder listen over 
folkevalgte. 
 
Carl-Henrik Bastiansen 
Leder 
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Møtereferat 

 
Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Hans Magnus Borge (H), Gunn 

von Krogh (A), og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høeg Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) 

Forfall: Carl-Henrik Bastiansen (H), Ole Jacob Kjendlie (A) 
Fra adm.: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen 
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 16. september 2014 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 21. oktober 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
 
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
BU Bygdøy allé 63c, gnr 212, bnr 51 

Byggesak til uttalelse 
BU  Sørkedalsveien, tettbygd strøk – fartsgrense 

Uttalelse 
BU Forsøpling av Oslo – Frogner spesielt 
HUSK / BU Økonomirapport pr august 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 

01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014 
HUSK / BU Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6 – eierskifte  
HUSK / BU Den gamle major, Bogstadveien 66 – eierskifte 
HUSK / BU Gimle kino, Bygdøy Alle 39 – eierskifte  
HUSK / BU  NHO – Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 – ny bevilling  
HUSK / BU Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 – eierskifte  
HUSK / BU Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9 – ny salgsbevilling  
HUSK / BU Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4 – innførsel til egen virksomhet 
HUSK / BU Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5 – eierskifte 
HUSK / BU Støymålertjenesten – hva skjer? 
BU  Søknad om fritak for verv ved Ungdomsrådet i bydel Frogner 
O-SAK BU Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo – nye satser pr. 

01.05.2014 – korreksjon 
O-SAK BU / 
HUSK 

Brukervalg praktisk bistand – august 

O-SAK BU / 
HUSK 

Brukervalg hjemmesykepleie – august 

O-SAK BU / 
HUSK  

OSCAR – helse i hvert rom  

O-SAK BU / Tilbakemelding fra KRV om forvaltningsrevisjon 
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HUSK 
O-SAK BU / 
HUSK 

Tilbakemelding fra helse- og sosialombudet 2013 

O-SAK BU / 
HUSK 

Klagesaker støy – oversikt over saker behandlet 2. tertial 2014  

O-SAK BU / 
HUSK  

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet 03.08.2014 – svar fra SYE 

O-SAK BU / 
HUSK 

Utvikling av barnehager i bydel Frogner fra 2006 til i dag  

O-SAK BU / 
HUSK 

Utvikling av området rundt Paviljongen på Majorstuen med skateboard og 
sittegrupper 

O-SAK BU / 
HUSK 

Utvikling og status Norabakken – demenstiltak og velferdsteknologi 

O-SAK BU / 
HUSK 

Tertialstatistikk 2014 

 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
 

- 2 potensielle kandidater til seniorprisene: OSCAR og Besøksvenn 
- Oppslag tilsynssak barnevern i Aftenposten  
- Tilsyn på ernæring – kommer i høst 
- Tilsyn på folkehelsearbeidet – kommer i høst 
- MIBU avlyses pga. få saker 
- Tennishallen på Bygdøy bygges ut – ingen henvendelse mottatt 
- Trikk over Tinkern – ingen henvendelse mottatt.  

 
 
 
Oslo, 18. september 2014 

 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
 



 

 

  
 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  

 
 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi W. Ljungqvist, nestleder  
Pål Nordenborg 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde  
Kjell Jon Karlsen 
Jarle Martin Wahl 

Forfall: Rannveig Dahl  
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1  
Møtetid: Tirsdag 16. september 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 28. oktober 2014 kl. 10.00 

  
 
 

 
Sak 70/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 71/14 Møteplan Seniorrådet høst 2014 

På bakgrunn av bydelsutvalgets endrede møteplan, vedtok Seniorrådet å forskyve 
sine møter én uke frem i tid. Høstens resterende møtedatoer blir med dette:  
tirsdag 28. oktober, tirsdag 25. november og tirsdag 16. desember.  
 

Sak 72/14 Orientering fra møtet med Det sentrale eldreråd 9. september 
Fra Frogner seniorråd møtte Elenor W. Holter, Jarle Martin Wahl og Hans Høegh 
Henrichsen. Det ble referert fra et interessant møte med temaet eldre og psykisk 
helse. Særlig ble Anne Nævras presentasjon om kurs i forebygging og mestring av 
depresjon, trukket frem. Seniorrådet har etterspurt kopi av presentasjonene.  
Neste møte med Det sentrale eldreråd vil bli mandag 17. november.  
 

Sak 54/14 Byrådets seniormelding 
Seniormeldingen ble gjennomgått av bydelsdirektør. Det ble interessant 
meningsutveksling om sentrale punkter i meldingen underveis.  
Seniorrådet er særlig opptatt av teknologiske løsninger/data, og opplæring av eldre. 
I denne forbindelse ble Seniorsentrenes rolle understreket. Spesielt ble det her pekt 
på viktigheten av sentrene burde gis en sentral stilling når det gjelder praktisk hjelp 
til de mange eldre som ikke behersker bruken av internett.  
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Med den stadig økende bruk av internett i kommunikasjon med offentlige instanser, 
gjøres et ikke ubetydelig antall eldre til «de nye funksjonshemmede». Det ble 
foreslått at Seniorrådet utformer en innstilling for dette området for videre politisk 
behandling.  
I forlengelsen av meldingen anbefalte leder publikasjonene «Affordable Exellence» 
fra Singapore, som er under bestilling. samt Civita-publikasjonen «Har vi råd til 
fremtiden?» Denne siste publikasjonen kan lastes ned fra Civitas hjemmesider: 
www.civita.no/publikasjoner.  I neste møte vil Seniorrådet vil se på 
«DEMENSPLAN FOR OSLO 2014/2019 – LEV VEL – MED DEMENS i OSLO» 
Byrådssak 143/14.  
 
Eventuelt 
Korreksjon av nye satser for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune 
gjeldende fra 01.05.2014 ble omdelt.  
 
Skateboard innerst i Frognerkilen: Kopi av tilbakemelding fra ordfører til Turi W. 
Ljungqvist ble omdelt. Saken vil settes på dagsorden for neste møte.  

 
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Sara Glent (H), Ellinor Bergrud (NBF), Unni Brodin FFO, 

Berit Schjefstad (FFO) 
Forfall: Trond Tvedt (FND), Bjørn Hansen (NHF) 
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerogaten 1 
Møtetid: Mandag 22. september 2014 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
 
Neste møte: 

 
Mandag  27. oktober 

 
 

Åpen halvtime.  
 

55/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
  Godkjent 
 
56/14  Saker fra BU-kartet: 

BU sak 268/14 Bygdøy Allé 63 c – bruksendring 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har byggesak for eiendommen Bygdøy allé 63c, gnr 212, bnr 51 til 
uttalelse. Søknaden er avhengig av dispensasjoner fra regulert formål og 
byggteknisk forskrift. 

 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. 

 
Bydelsutvalget mener de to foreslåtte fasadeendringene kan aksepteres med 
forbehold om at eventuelle føringer fra Byantikvaren etterkommes.  

 
Bydelsutvalget ber om at den foreslåtte løsningen for universelt tilpasset 
hovdeadkomst detaljeres og at den utformes slik at både antikvariske og 
tilgjengelighetskrav oppfylles.. 

 
Bydelsutvalget forutsetter at forskrifter om støy og ventilasjon blir oppfylt. 
Rådet støtter til administrasjonens forslag til vedtak mht tilgjengelighetskrav. Rådet 
bistår gjerne med praktisk rådgiving. 
Enstemmig tiltrådt 
 
BU sak 271/14 Økonomirapport 

  Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr august 2014 - status for innsparingstiltak 
vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014. 
 
Det meldes at siste oppgjør for TT viser at det er dekning for vedtatte innsparinger, 



2 

og dette bedrer prognosen med 0,5 millioner. Rådet tar dette til orientering. 
 
Mht til reduksjon av aktivitetsnivået i hjemmetjenesten, heter det i rapporten at 
«praktisk bistand forutsettes å levere over 600 færre timer enn budsjettet. 
Slik at for hjemmetjenesten samlet sett, klarer bydelen og gjennomføre den vedtatte 
rammereduksjon.» 
Rådet er bekymret for at reduksjonene skal gå ut over grupper som på forhånd har 
store utfordringer. 

  Enstemmig tiltrådt. 
 
57/14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 

Rudolph Brynn fikk fullmakt til å lage forslag til høringssvar som sendes 
medlemmene til uttalelse. Frist 17. oktober 2014. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

58/14 Referat fra aktuelle møter: 
 Ellinor Bergrud refererte fra et møte i regi av Blindeforbundet, som skal lage 

lærebok i punktskrift via leselist og data. 
 
Unni Brodin deltar i prosjekt på Aker sykehus der tre bydeler skal lage kurs for 
kols-pasienter. 
 
Rudolph Brynn refererte fra besøk fra Japan som omhandlet universell utforming 
og hjelpemiddelutvikling i Japan. 
 

59/14 Referat fra sentralt råd: 
Rudolph Brynn informerte om saker som skal behandles i sentralt råd. 

 
60/14 Standardisering og universell utforming – nye tiltak 
 Rudolph Brynn informerte om at det skal utarbeides tre standarder:  

* universell utforming av busser 
* passasjerrettigheter 
* tilgjengelige transporttjenester 
Prosjektet er finansiert av barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
 

61/14 Velferdsteknologi - utfordringer 
 Rådets medlemmer diskuterte utfordringer knyttet til utvikling av og bruk av 

velferdsteknologi. 
 

62/14 Aktuelle saker fra medlemmene. 
Ellinor Bergrud tok opp plagsomme brudd på den nye røykeloven. 
Rådet bekymrer seg over manglende praktisering av ny røykelov av hensyn til 
allergikere.  

 
Eventuelt. Ingen meldte saker 
 
Rudolph Brynn 
leder 

 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Ungdomsrådet 
 

  

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 44 56 48  Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli  Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   
  

 

.           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Katarina Frostmann Eisenstein, Thomas Solem, Frithjof Bugge, Haider Qureshi, Sumaya Liban, 

Astrid Rose Hegnar (vara), Markus Drange (vara), Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Martinius Enzell Tangen, Andrine Ona Kindem, Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) Oscar Andreas 

Norden (permisjon t.o.m desember) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.:  for Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56.48 

Neste møte:  

 

 
Sak 46/14 : Godkjenning av innkalling og referat  
                    Godkjent  
 
Sak 47/14 : Hvilke UBUM saker skal vi jobbe med og hvordan?  

- «Styrking av BUP» :  
                       Sumaya tar kontakt med BUP angående informasjon om dagens tilbud. 

- «Bedre sykkelveier». Rådet oppfordres å delta på arrangement til Haider tar kontakt med 
lokalavisen og deltar på åpen halvtime på neste BU-møte.  

               
Sak 48/14 :  Oppdatering råd og utvalg:  
 
SUR : har levert høringssvar på handlingsplan for psykisk helse  
 
NAV brukerutvalg : Haider deltok på møtet. Det var lite saker angående ungdom denne gang. Rådet 
oppfordres til å ta med saker angående ungdom   
 
NU Arrangerer aksjon for bedre svømmeopplæringen onsdag 01.10.14 kl1700   
 
Sak 49/14 : SUR :    

- Årets ungdomshøring arrangeres 22 oktober. Årets tema er «Mangfold» 
             Interesserte til deltakelse er : Sumaya, Haider, Katharina 

- Det arrangeres åpne arbeidskvelder i SUR.  
- SUR har fått egen instagram-profil 

 
Sak 50/14 : Eventuelt   

- Møtedatoer har blitt revidert. Rådet ønsker å holde på de opprinnelige datoene.  
- Valg av nestleder gjennomføres neste møte. 
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 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2014\September - avlyst\Sak.268.Bygoy alle 63c.doc 
 

  
 

BU-sak 268/14 
          
 
 
 
Møtedato: 30.09.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
BYGDØY ALLÉ 63 C, GNR 212, BNR 51 
BYGGESAK TIL UTTALELSE 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt byggesak for ovenstående eiendom til uttalelse. Saken er 
registrert med nummer 201408475 i etatens system Saksinnsyn med følgende adresse – 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn  
 
Tomtearealet på 929 m2 er regulert til Byggeområde for boliger iht reguleringsplan S-2255 med 
en utnyttelse på 1,0 – 1,5 og med påtegnet formål forretning i 1. etasje. Eiendommen er oppført 
som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste (Kgl. Res. Murgård). Bygningen er oppført i 
1899 etter tegninger fra arkitekt Finstad. 
 
På vegne av tiltakshaver Trade nord as c/o Finn Caspersen har firma Hjort arkitekter søkt om 
rammetillatelse for brannskille i bygg, fasadeendring samt bruksendring for ovenstående eiendom. 
Søknaden trenger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes formål og byggteknisk forskrift for 
eksisterende byggverk vedrørende tilgjengelighet og energikrav.  
 
Søknaden omfatter oppdeling av eksisterende seksjon i eiendommens 1. etasje på ca 233 m2 fra en 
til to, samt bruksendring av den delen av seksjonen som vender ut mot Bygdøy allé fra forretning 
til forretning og restaurant. Tiltakshaver drifter i dag hele lokalet i 1. etasje og det er p.t. 
interiørbutikk i store deler av arealet. Interiørbutikken ønsker å redusere sin drift på interiørsiden 
til ca 134 m2 mot dagens 233 m2, og etablere servering på gjenstående del, 99 m2, av arealet. 
Serveringsdelen planlegges med ca 40 sitteplasser og vil etableres som egen branncelle.  
 
Søker beskriver forslag til endringer som følger: Forslag til endring vil ikke bety endringer i 
hverken eiendommens areal eller forholdet mellom næringsareal/boligareal i eiendommen.  
Det planlegges installert en infrarød avtrekksvifte godkjent av Sintef i forbindelse med 
kjøkkendriften i lokalet, noe som ikke medfører behov for avtrekksvifte over tak.  
Tiltakshaver ønsker reetablert tidligere adkomst fra Bygdøy allé ved å bytte et vindu med 
adkomstdør, samt å etablere ny dør mot bakgården også der ved å erstatte eksisterende vindu med 
adkomstdør. 
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Nabovarsel ble oversendt 19.06.2014. Søker opplyser at det ikke foreligger  
 
merknader fra naboer eller gjenboere. 
 
Uttalelse til ovenstående byggesak, merket 201408475 oversendes 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no  samt kjell.gronseth@pbe.oslo.kommune.no senest 23. 
09.2014. Plan- og bygningsetaten er orientert om at saken grunnet omlegging i bydelens 
møteplan behandles i bydelsutvalgets møte først 30.09.2014, og at vedtak oversendes så snart 
protokollen foreligger. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har byggesak for eiendommen Bygdøy allé 63c, gnr 212, bnr 51 til uttalelse. 
Søknaden er avhengig av dispensasjoner fra regulert formål og byggteknisk forskrift. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. 
 
Bydelsutvalget mener de to foreslåtte fasadeendringene kan aksepteres med forbehold om at 
eventuelle føringer fra Byantikvaren etterkommes.  
 
Bydelsutvalget ber om at den foreslåtte løsningen for universelt tilpasset hovdeadkomst detaljeres 
og at den utformes slik at både antikvariske og tilgjengelighetskrav oppfylles.. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at forskrifter om støy og ventilasjon blir oppfylt. 
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BU-sak 269/14 
          
 
Møtedato: 30.09.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SØRKEDALSVEIEN, TETTBYGD STRØK 
UTTALELSE 
 
 
 
Bydelen har mottatt forslag fra Bymiljøetaten om endring av fartsgrense i Sørkedalsveien mellom 
Essendrops gate og Diakonveien.  
Fartsgrensen er knyttet til hvorvidt veien ligger i eller utenfor tettbygd strøk. I dag er fartsgrensen 
dels 50 km/t, dels 60 km/t. Etaten foreslår nå en endring slik at fartsgrensen blir 50 km/t langs hele 
den aktuelle strekningen.  
 
Bymiljøetaten definerer den aktuelle strekningen i Sørkedalsveien til å ligge innenfor tettbygd 
strøk. Når veien defineres til å ligge i tettbygd strøk, vil fartsgrensen automatisk bli 50 km/t som 
er den generelle fartsgrensen i tettbygd strøk. Bymiljøetaten vil sette opp skilt med 50 km/t for å 
tydeliggjøre den nye fartsgrensen. Det tas sikte på å innføre ny fartsgrense inneværende år. 
 
Det er kommunen ved Bymiljøetaten som har myndigheten til å bestemme om en kommunal vei 
ligger i eller utenfor tettbygd strøk. Før vedtak fattes sendes saken på høring til politiet, Bydel 
Frogner, Ruter AS og Brann- og redningsetaten.  
 
Eventuelle innspill merkes 11/00317 og sendes Bymiljøetaten, 
postmottak@bym.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
ketil.flagstad@bym.oslo.kommune.no innen 15. 09.2014. Bymiljøetaten er orientert om at 
bydelen kan avgi uttalelse først etter bydelsutvalgets møte 30.09.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt forslag om endring av fartsgrense i Sørkedalsveien mellom Essendrops 
gate og Diakonveien til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget mener det er grunn til å definere den aktuelle delen av Sørkedalsveien som 
tettbygd strøk. Byområdet i nedre del av Sørkedalsveien har sterk økning av både bolig- og 
kontorbebyggelse, og grenser til transformasjonsområdet Majorstulokket.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Bymiljøetatens forslag at Sørkedalsveien mellom Essendrops gate og 
Diakonveien defineres til å ligge innenfor tettbygd strøk, og dermed får en fartsgrense på 50 km/t. 
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BU – sak:      271/14   /2014 HUSK sak 104/14 

Møtedato:  30.september 2014 
                     

 

Økonomirapport pr august 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 
01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014 
 
1. INNLEDNING  
 
Årsprognosen for bydelen pr 31.08 er på 7,55 mill. i merforbruk. Dette er en svekkelse på 
2,15 mill. i forhold til prognosen ved utgangen av juli.  
 
Følgende utvikling bidrar til å redusere merforbruket med til sammen 5,8 mill.: 
 

• Sosialhjelpsutgiftene var vesentlig lavere i august enn forventet, på grunn av at antall 
klienter fortsatte å gå ned. Bydelen forutsetter at aktivitetsnivået i august videreføres 
ut året. Det gir en forbedring i prognosen på 3,2 mill. 

• Flere av vedtakene om innsparinger blir gjennomført i henhold til bydelsutvalgets 
vedtak. Under fellestjenester oppnås det besparelser på 0,6 mill. Merforbruks-
prognosen er derfor redusert til 0,8 mill. Siste oppgjør for TT viser at det er dekning 
for vedtatte innsparinger, og dette bedrer prognosen med 0,5 mill.  

• På flere områder er det økt innsparing i lønnsmidler. Det gjelder sentralt 
bestillerkontor, psykiatri og helsestasjon. Til sammen gir dette 1,3 mill. i økte 
besparelser. 

• Trygghetsalarmer ser ut til å gi mindreforbruk på 0,2 mill. 
 
Følgende utvikling bidrar til å øke merforbruket med til sammen 8,0 mill.: 
 

• I hjemmesykepleien økte aktiviteten med i overkant av 500 timer i august. Praktisk 
bistand hadde et stabilt aktivitetsnivå, men det har vært en stor økning i bruk av BPA. 
Dette bidrar samlet sett til å svekke prognosen med 2,5 mill. 

• Kommunal utfører i hjemmetjenesten oppnår lavere innsparinger enn hva som ble 
forutsatt ved forrige rapportering. I august er det mindre bruk av vikarer og mer bruk 
av fast ansatte. Som tidligere antydet er det nå avdekket at grunnbemanningen fortsatt 
er for høy, og dette gir lavere innsparinger enn hva forbruket i juli indikerte. Bydelen 
tar nå ned antall ansatte i grunnbemanningen i tillegg til å legge om rutiner for bruk av 
vikarer og ekstrahjelp. Til tross for dette svekkes prognosen med 3,2 mill. i forhold til 
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juli. Det er likevel viktig å merke seg at årsprognosen fortsatt viser mindreforbruk i 
forhold til hva bydelsutvalget har vedtatt av reduksjoner. 

• Kjøp av sykehjemsplasser viser en gunstig utvikling, og det ser ut til at bydelen klarer 
å redusere antall plasser. Det har imidlertid vært flere overliggere på sykehus med 
betalingsplikt, og dette svekker prognosen. Det som virker i positiv retning er at 
bydelen har redusert bruk av barneboliger. Til sammen svekkes prognosen med 0,4 
mill. siden juli. 

• I barnevernet er det en tosidig utvikling. Flere planlagte tiltak blir gjennomført som 
forutsatt. Merforbruk hittil i år har gått ned fra 9,4 mill. i juli til 8,3 mill. i august. Men 
det har også påløpt nye akuttplasseringer, som gjør at prognosen svekkes med 1 mill. 

• Bydelen har høyere nivå på kjøp av rusplasser og varig tilrettelagt arbeid. Dette 
svekker prognosen med 0,9 mill. i forhold til juli. 

 
Gjennomgang av aktivitetsutvikling på sentrale tjenesteområder 
I det følgende gis en oppdatert fremstilling av utviklingen på de områdene som inngår i 
hovedstrategier for omstilling. Dette 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 
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2. OVERORDNET OM UTVIKLING I AKTIVITET OG ØKONOMI 
 
2.1 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 at utviklingen er klart mer positiv i august enn forventet. Fra juli til august 
skjedde det en nedgang fra 539 til 520 klienter pr måned. Det ser ut til at vedtatte 
aktiviserings- og innsparingstiltak har bedre effekt enn tidligere, og at trenden som vist i 
tabellen under vedvarer. Bydelen legger derfor til grunn at antall klienter vil bli videreført på 
samme nivå ut året.  

Klienter med økonomisk støtte 1. tertial 2. tertial Hittil i år

Klienter 2013 507                526             516               
Klienter 2014 621                552             586               
Endring 114       26       70         
Prosentvis økning 22,5 % 5,0 % 13,6 % 

Første tertial 2014 var antall klienter 22,5 % høyere enn i første tertial 2013. I 2. tertial er 
veksten redusert til 5,0 %. I august 2014 var gapet på 7 klienter, og utgjør en økning på 1,4 % 
i forhold til i fjor.  Dette indikerer klart at tiltakene bydelen har iverksatt begynner å virke. 
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Utviklingstrenden er vist i figuren under. Bydelen tror at antall klienter i siste tertial 2014 blir 
klart lavere enn i fjor. Det er imidlertid flere forhold som gjør det usikkert om så vil skje.  
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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. Vi ser at utbetalt stønad pr mottaker i august 
var høyere enn fjoråret, men ligger i underkant av forventningen om en utbetaling på kr 
10 300 pr måned.  

Tabellen under viser gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr mottaker pr tertial. Sett i forhold 
til 2.tertial 2013 har vært en nominell reduksjon fra kr 10 210 til kr 10 185 pr måned. Dette en 
nominell nedgang på 0,2 % og en reell nedgang på om lag 3,2 %. 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 mottar flere familier sosialhjelp. Det har 
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vært en svak økning i 2. tertial 2014, til et gjennomsnittlig utbetalingsnivå på kr 10 289 pr 
måned. Bydelen opprettholder forventing om et utbetalingsnivå på kr 10 300 pr måned ut året. 

Utbetalt sosialhjelp pr klient pr måned 1.  tertial 2. tertial Hittil i år
Månedlig stønadsnivå 2013 10 181           10 240        10 210          
Månedlig stønadsnivå 2014 10 081           10 289        10 185          
Endring 100- 50       25-   
Prosentvis reduksjon -1,0 % 0,5 % -0,2 % 

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.  

Nå ser vi at brutto månedlige sosialhjelpsutgifter gikk betydelig ned fra juli til august, og det 
er kun en moderat økning i forhold til utgiftene i august 2013. Når vi trekker fra 
refusjonsinntekter, var forbruket i august 2014 på i underkant av 5 mill. 
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Oppsummering 

Den siste tiden har det vært en kontinuerlig nedgang i antall klienter. Utbetaling pr mottaker 
holder seg fortsatt under fjorårets utgiftsnivå.  

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. 

Justert sosialhjelpsbudsjett er på 69,7 mill. På bakgrunn av statusrapport for juli ble 
forbruksprognosen nedjustert til 68,4 mill. Bydelen la da til grunn at det i snitt ville være 580 
klienter resten av året med en utbetaling på kr 10 300 pr måned. 

Utviklingen siste måned gjør at bydelen nå forutsetter 520 klienter resten av året med en 
utbetaling på kr 10 300 pr måned. Det forventes som tidligere 0,35 mill. i refusjoner pr 
måned. Dette gir et prognostisert utgiftsnivå på 65,2 mill. og gir mindreforbruk på 4,5 mill. 
Dette er en forbedring på 3,2 mill. siden juli. 

KVP er som tidligere forutsatt å få 0,7 mill. i mindreforbruk. Derfor meldes det 
mindreforbruk på 5,2 mill. på Resultatenhet 102 Økonomisk sosialhjelp - kvalifisering. 

Det er moderat risiko for høyere forbruk enn dette. Dette handler primært om antall klienter 
med økonomisk stønad. 560 klienter ut året til en kostnad på kr 10 300 pr måned i stedet for 
520 klienter, vil gi om lag 1,6 mill. i økt sosialhjelp.
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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 viser at i første halvår var aktiviteten stabil og om lag 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.  

I august ble bruk av plasser redusert til 486, og med et forbruk på 487 plasser resten av året, 
vil budsjett for kjøp av institusjonsplasser være tilstrekkelig. 

Kjøp av institusjonsplasser 1. tertial 2. tertial Hittil i år
Antall institusjonplasser 2013 506             493             500             
Antall institusjonsplasser 2014 495             488             492             

Endring 11-   5-   8-  

Prosentvis reduksjon -2,2 % -1,0 % -1,6 % 

Tabellen over viser at det at forbruk 2. tertial 2014 er klart lavere enn i 1. tertial 2014. I hele 
år har forbruket vært lavere enn i fjor. I figuren kommer denne utviklingstrenden klart frem.  
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Det er imidlertid ytterligere to forhold som påvirker prognosesettingen for august. For det 
første har det i sommermånedene vært større press enn tidligere på å ta ut ferdigbehandlede 
pasienter på sykehus. Dette ble også forsterket av at sykehusene måtte frigjøre plasser i den 
perioden Norge var utsatt for en trussel om terrorhandlinger. Dette har ført til at bydelen må 
betale for flere overliggerdøgn. Det som virker i positiv retning er at bydelen har redusert 
bruk av barneboliger.  

Samlet sett fører dette til en svekkelse av årsprognosen for Resultatenhet 304 Bestillerkontor -
institusjon fra budsjettbalanse til 0,35 mill. i merforbruk.  

Ny befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2015-2019 viser at det forventes en klar 
nedgang i antall innbyggere over 80 år i løpet av dette året, med henholdsvis 57 innbyggere 
80-89 år og 18 innbyggere over 90 år. Det betyr at det i beste fall er mulig å oppnå ytterligere 
reduksjon i bruk av sykehjemsplasser, uten at bruksratene går for mye ned. 

Dersom det er mulig å få til en ytterligere reduksjon i bruk av institusjonsplasser resten av 
året, er det mulig å oppnå budsjettbalanse. 

Befolkningsutviklingen gir statistisk sett grunnlag for å forvente reduksjon i bruk av sykehjemsplasser.  
Det er derfor kun moderat risiko for aktivitetsøkning og ytterligere merforbruk.  

Dersom forbruksnivået i 2. tertial på 488 plasser videreføres ut året vil det oppstå ytterligere 
merforbruk på anslagsvis 0,2 mill. Dersom aktiviteten i siste tertial blir som hittil i år, vil dette gi 
merforbruk på anslagsvis 1 mill. Det er moderat risiko for det første utfallet og lav risiko for det andre 
utfallet. 

 

 

 

2.4 Aktivitetsnivå i hjemmesykepleie 
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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 i 2014 
sett i forhold til i fjor. I løpet av 2014 har antall brukere gått ned fra 723 i desember 2013 til 
691 i august 2014. Antall brukere pr måned har stabilisert seg den siste tiden. Antall timer pr 
bruker pr måned lå en stund forholdsvis stabilt på i overkant av 13 timer pr måned, men har 
siste måned økt til 13,8 timer. Dette er samme utviklingstendens som i 2013. 

Tabellen under viser at antall brukere i 2. kvartal 2014 er 4,8 % lavere enn 3. tertial 2013. 
Dette er en klar reduksjon. Antall timer pr bruker pr måned er på samme nivå. 

Hjemmesykepleie - antall brukere og 
timer pr bruker månedlig

3. tertial 
2013

1. tertial 
2014

2. tertial 
2014

Antall brukere pr måned 716             681            682             35-    -4,8 %

Antall timer pr bruker pr måned 13,52          13,26         13,52          0,00- 0,0 %

Endring 

 

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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Siste måned har det skjedd en klar økning i antall utførte timer selv om antall brukere er 
stabilt. Dette er samme utviklingstendens som i 2013. Antall utførte timer økte fra 9 023 i juli 
til 9 572 i august og ligger nå i overkant av gjennomsnittlig aktivitetsnivå i 2013. 

Tabellen under sammenligner aktiviteten i 2013 og 2014. Hittil i år har det i snitt skjedd en 
reduksjon på 517 timer pr måned sett i forhold til samme periode i fjor. Dette utgjør en 
reduksjon på 5,4 % i aktivitetsnivået. Aktiviteten i 2.tertial 2014 var noe høyere enn i 1. 
tertial, men var 443 timer under aktivitetsnivået for samme periode i 2013. 
 

Utførte timer hjemmesykepleie 1. tertial 2.  tertial Hittil i år

Utførte timer 2013 9 649           9 690          9 669           

Utførte timer 2014 9 058           9 247          9 152           

Endring i timer 591-  443- 517-  

Prosentvis reduksjon -6,1 % -4,6 % -5,4 %  

Figuren under viser utviklingstrenden i 2013 og 2014. Det er en moderat økning fra første til 
andre kvartal 2014. Aktiviteten hittil i år er 652 timer over budsjettmålet.  
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Figuren over viser at det har vært en ulik aktivitetsutvikling for henholdsvis kommunal og 
privat leverandør. Siden 2. tertial 2013 har antall timer utført av privat leverandør økt med 
588 timer, og utgjør en økning på 63 %. Dette gir som kjent en økt omstillingsutfordring for 
den kommunale utførerenheten. Siden 2. tertial 2013 er oppdragsmengden for denne enheten 
redusert fra 8 720 timer til 7 730 timer pr måned. Dette er en reduksjon 990 timer pr måned 
og utgjør 11,4 %. 

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 9 153 timer pr måned. Prognosen 
for 2014 er et gjennomsnittlig nivå på 9 096 timer pr måned. Dette utgjør en reduksjon på 464 
timer i forhold til 2013, og er en nedgang på 4,9 %. Vi ser at reduksjonen for kommunal 
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utfører er på hele 10,4 %. Dette utgjør derfor på kort sikt en stor omstillingsutfordring for 
denne enheten.  

Utførte vedtakstimer 
hjemmesykepleie 2014

Hittil i år 
august

Resten av 
året

Prognose 
2014

Resultat 
2013

Kommunal 7 670 7 500 7 613 8 498 -885 -10,4 %

Privat 1 483 1 483 1 483 1 062 421 39,6 %

Sum 9 153 8 983 9 096 9 560 -464 -4,9 %

Endring

 

Dette betyr også at hjemmesykepleien forutsettes å levere 596 flere timer pr måned enn 
opprinnelig budsjettet. Vi skal senere se at praktisk bistand forutsettes å levere over 600 færre 
timer enn budsjettet. Slik at for hjemmetjenesten samlet sett, klarer bydelen å gjennomføre 
vedtatt rammereduksjon.  

I forhold til forrige måned er prognosen for gjennomsnittlig aktivitet økt med 56 timer pr 
måned. Det tilsvarer 672 timer på årsbasis. For resultatenhet 302 Bestillerkontor – 
hjemmesykepleie var årsprognosen pr juli et merforbruk på 2,5 mill. Nå er prognosen 
oppjustert med 0,5 mill. til 3 mill. i merforbruk. 

Hittil i år har det i snitt vært et aktivitetsnivå på 9 153 timer pr måned. I forbruksprognosen legger 
bydelen til grunn at det vil bli utført 8 983 timer pr måned resten av året. Det er en klar risiko for at 
aktiviteten vil bli videreført på minimum samme nivå som i 2. tertial 2014, og en viss risiko for at 
aktiviteten vil holde seg på samme nivå som i august. 

En videreføring av aktivitetsnivået pr 2. tertial 2014 vil gi om lag 1 mill. i økt merforbruk. En 
videreføring av aktivitetsnivå i august vil gi om lag 2 mill. i økt merforbruk. 

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 881 i august 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. tertial 2014 er 5,5 % lavere enn 3. tertial 2013. 
Dette er en klar reduksjon. Antall timer pr bruker pr måned er redusert fra 7,37 til 6,88. Dette 
er en reduksjon på 0,5 timer pr måned og utgjør 6,6 %. 

Praktisk bistand - antall brukere 

og timer pr bruker månedlig

3. tertial 

2013

1. tertial 

2014

2. tertial 

2014

Antall brukere pr måned 928              910              877               52- -5,5 %

Antall timer pr bruker pr måned 7,37             7,37             6,88              0,49- -6,6 %

Endring

 

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. 
Særlig de siste månedene har det vært en markant reduksjon i antall utførte timer, fra 6 366 
timer i mai til 5 880 timer i august. Aktivitetsnivået i juli var meget lavt. Fra juli til august har 
det kun vært en moderat økning i aktivitetsnivået, fra 5 826 timer til 5 880 timer pr måned. I 
august var aktivitetsnivået 1 020 timer under opprinnelig mål i budsjettet. Som vist tidligere lå 
aktiviteten i hjemmesykepleien i august 1 072 timer over opprinnelig mål i budsjettet. Det 
betyr at for hjemmetjenesten samlet, er antall utførte timer på linje med budsjettvedtaket som 
ble gjort for 2014. 
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Tabellen under sammenligner aktiviteten i 2013 og 2014. Hittil i 2014 har det i snitt skjedd en 
reduksjon på 440 timer pr måned sett i forhold til samme periode i fjor. Dette er en reduksjon 
på 6,5 %. Utviklingen den siste tiden tilsier at aktiviteten kan fortsette å ligge på et lavere nivå 
enn gjennomsnittet hittil i år. Aktiviteten hittil i år er 525 timer under budsjettmålet. Dette må 
sees opp mot av aktiviteten for hjemmesykepleien hittil i år er 652 timer over budsjettmålet. 

Utførte timer praktisk bistand 1. tertial 2. tertial H ittil i år

Utførte timer 2013 6 980 6 650 6 815
Utførte timer 2014 6 711 6 038 6 375
Endring i timer 268-  612-  440-   
Prosentvis reduksjon -3,8 % -9,2 % -6,5 % 

Figuren under viser utviklingstrenden i 2013 og 2014. Det er en markant reduksjon fra første 
til andre tertial 2014. 
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Figuren over viser at det har vært en ulik aktivitetsutvikling for henholdsvis kommunal og 
privat leverandør. Aktivitetsnivået for privat leverandør har vært forholdsvis stabilt i år.  

Den kommunale utførerenheten hadde en moderat reduksjon i oppdragsmengden fra 3. tertial 
2013 til 1. tertial 2014. I siste tertial har det vært en reduksjon fra 4 620 timer til 4 034 timer 
pr måned. Siden 2. tertial 2013 er det en reduksjon i oppdragsmengden på 980 timer. Dette 
utgjør en reduksjon i bemanningsbehovet på hele 19,6 %. Dette skaper en stor 
omstillingsutfordring på kort sikt, men bidrar til store besparelser på lengre sikt. 

Oppsummering 

Bydelen ser ut til å klare å gjennomføre en meget stor aktivitetsreduksjon for praktisk bistand. 
Tabellen under viser at det hittil i år har vært en aktivitet på 6 375 timer pr måned. For resten 
av året forutsetter bydelen at aktiviteten vil være på 6 048 timer pr måned. Prognosen for 
2014 er et gjennomsnittlig nivå på 6 266 timer pr måned. Dette utgjør en reduksjon på 573 
timer i forhold til 2013, og er en nedgang på 8,4 %. Vi ser at reduksjonen for kommunal 
utfører er på hele 13 %.  

Utførte vedtakstimer       
praktisk bistand 2014

Hittil i år 
august

Resten av 
året

Prognose 
2014

Resultat 
2013

Kommunal 4 327 4 000 4 218 4 850 -632 -13,0 %

Privat 2 048 2 048 2 048 1 989 59 3,0 %

Sum 6 375 6 048 6 266 6 839 -573 -8,4 %

Endring

 

Dette betyr at praktisk bistand forutsettes å levere 634 færre timer pr måned enn opprinnelig 
budsjettet.  

I forhold til forrige måned prognosen for gjennomsnittlig aktivitet gått ned med 22 timer pr 
måned. Det tilsvarer 264 timer på årsbasis.. For resultatenhet 301 Bestillerkontor – praktisk 
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bistand var årsprognosen pr juli et merforbruk på 0,7 mill. Ytterligere reduksjon i 
aktivitetsnivå bedrer prognosen med 0,2 mill. 

Det er imidlertid ytterligere to forhold som påvirker prognosesettingen for august. For det 
første viser det seg at egenbetaling for brukere blir lavere enn forutsatt. Det skyldes både 
nedgang i antall brukere og at flere enn tidligere antatt når årlig utgiftstak for maksimal 
egenbetaling. I tillegg til dette har det vært en økning i antall brukerstyrte personlige 
assistenter (BPA), som får omfattende bistand til egenomsorg. Samlet sett svekkes 
årsprognosen med 2,2 mill. 

Når vi tar hensyn til nedgangen i antall vedtakstimer, svekkes årsprognosen med 2 mill. og 
merforbruksprognose pr august er 2,7 mill. 

Det er knyttet en viss risiko til økte utgifter for BPA, og det er også en viss mulighet for økende 
aktvitetsnivå for praktisk bistand. I begge tilfelle er det en moderat risiko for ytterligere merforbruk.  

Bydelens forbruksprognose er basert på at det blir utført 6 048 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. tertial 2014, som hadde et nivå på 6 038 timer 

Hittil i år har det vært et aktivitetsnivå på 6 375 timer pr måned. En videreføring av dette aktivitets-
nivået vil gi om lag 1 mill. i økt merforbruk. En videreføring av aktivitetsnivå i august vil gi om lag 
0,5 mill. i redusert merforbruk. 

2.6 Hjemmetjenesten samlet 

I tabellene under viser vi aktivitetsutviklingen for hjemmetjenesten samlet sett. Tabellen 
under viser at hjemmetjenesten forutsettes å oppnå en reduksjon på 1 037 timer pr måned i 
forhold til gjennomsnittlig aktivitetsnivå i 2013. Det er en reduksjon på 6,3 %. I juli var 
prognosen en reduksjon på 1 071 timer pr måned 

Hjemmetjenesten - 
vedtakstimer pr 

måned
Resultat 

2013
Prognose 

2014

Hjemmesykepleie 9 560 9 096 -464 -4,9 %

Praktisk bistand 6 839 6 266 -573 -8,4 %

SUM 16 399 15 362 -1 037 -6,3 %

Reduksjon

 

Hjemmetjenesten - 
vedtakstimer pr 

måned
Budsjett 

2014
Prognose 

2014

Hjemmesykepleie 8 500 9 096 -596 -7,0 %

Praktisk bistand 6 900 6 266 634 9,2 %

SUM 15 400 15 362 38 0,2 %

Avvik
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Tabellen over viser at hjemmetjenesten samlet sett forutsettes å ha et aktivitetsnivå på linje 
med opprinnelig vedtatt budsjett. Til sammen 38 færre vedtakstimer pr måned enn budsjettert. 
I juli var prognosen 72 færre timer pr måned enn budsjettert 

Hjemmesykepleien har en prognose som innebærer 596 flere vedtakstimer pr måned enn 
opprinnelig budsjettert. Praktisk bistand forutsettes å levere 634 færre timer pr måned enn 
budsjettet. 

2.7 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. Bydelen er i gang med 
å redusere grunnturnus for hjemmesykepleien, og har lagt om rutiner for bruk av vikarer og 
ekstrahjelp. 

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 august 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. Figurene viser utviklingen i forhold til siste uke i juli. 



 18

87,9

94,0

90,4
89,7

95,6

93,5

86,7

88,9

90,5
89,2

91,2

92,6

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Uke 34 Uke 35

Estimert behov for ukeverk Faktisk bruk av ukeverk
 

Figuren over viser for det første at ressursbehovet har vært økende i denne perioden. Det er 
blant annet en følge av at oppdragsmengden har økt fra juli til august. På den andre siden ser 
det ut som om den tekniske produktiviteten har vært forholdvis tilfredsstillende. I siste uke i 
juli var det et underforbruk på om lag 1,2 ukeverk i forhold til estimert behov. I hele juli har 
hjemmesykepleien hatt en teknisk produktivitet på linje med eller i overkant av krav i 
budsjettet. Det har imidlertid skjedd en økning på om lag 6 ukeverk fra uke 30 til uke 35. det 
gir utgiftsøkning. 

Figuren under viser at nærværstiden har variert fra uke til uke, men er om lag på samme nivå 
både ved inngangen til og utgangen av denne perioden. Figuren indikerer at det ikke er 
nærværstiden i seg selv som gir merutgifter for kommunal utfører, ettersom denne, med 
unntak for uke 32, ligger over 53 %. Det må imidlertid tas et forbehold knyttet til 
datakvaliteten. 

Merutgifter ser i større grad ut til å skyldes at grunnbemanningen er for høy, at det er høyere 
sykefravær enn budsjettert, og at ansatte kan ha høyere gjennomsnittlig årslønn enn 
budsjettert.  
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Praktisk bistand 

Figuren under viser hva som har skjedd i august. 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 økt noe siden overgangen juli/august. Men i disse uke var 
oppdragsmengden unormalt lav. I siste uke i juli var det et overforbruk på om lag 5,4 ukeverk 
i forhold til estimert behov. Også i august har praktisk bistand hatt problemer med å 
nedjustere bemanningen i forhold oppdragsmengde. Dette handler til dels om at sommer- 
turnus er lagt opp i forhold til stabilt aktivitetsnivå. Det skjedd en økning på i underkant om 
lag 2,4 ukeverk fra uke 30 til uke 35. Det gir utgiftsøkning..  
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Figuren under viser at den estimerte nærværstiden har økt fra 54,2 % til 58,6 % i denne 
perioden. Dette er en effektivitetsforbedring,  
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Bydelen arbeide for å få ned ressursbruken i praktisk bistand. Målet er at den tekniske 
produktiviteten er på linje med krav i budsjettet. I så tilfelle vil også denne enheten kunne 
klare en klar utgiftsreduksjon i overgangen 2014/2015. 

Oppsummering 

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

Utviklingen i august viser at bydelen har vært for optimistisk i prognosesettingen. Selv om 
den tekniske produktiviteten er forbedret, brukes det fortsatt en god del flere årsverk enn 
opprinnelig budsjettert.  

Resultatenhet 311 Hjemmesykepleien – utøvende 
Bydelsutvalget vedtok 1. juli å spare 4,2 mill. I juli var forbruksprognosen på 1,8 mill. i 
mindreforbruk, og betyr at det var forventet å oppnå en innsparing på 6 mill. 

I risikovurderingen som ble lagt frem for bydelsutvalget på forrige BU-møte står blant annet 
følgende om resultatenheten: 

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 
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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 å 
vurdere om grunnbemanningen må reduseres for å oppnå vedtatte besparelser. I så tilfelle er 
det høy risiko for at besparelsene blir klart lavere enn 6 mill.. Det er fordi det tar tid å oppnå 
innsparingseffekt av redusert grunnbemanning. Både på grunn av prosedyrekrav før det kan 
tas beslutning om dette, og fordi det kan oppstå midlertidig overtallighet. 

Utviklingen i august viser tydelig at forbruksprognosen må justeres. Status pr august er at 
prognosen settes til budsjettbalanse. Dette er en svekkelse på 1,8 mill.  

Det er viktig å merke seg at prognosen forutsetter at det er mulig å oppnå innsparinger på 4,2 
mill. for denne resultatenheten. Det fremgår tydelig av ovenstående risikovurdering, at det 
fortsatt er en klar risiko for at besparelsene kan bli ennå lavere enn dette. 

Resultatenhet 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. Det var en marginal nedgang i ansatte i aktiv tjeneste i juli, men det skjedd en 
økning i ressursbruken i august. Den tekniske produktiviteten har forbedret seg, men er klart lavere 
enn forutsatt.  

I prognosen for juli var det lagt til grunn at bydelen vil oppnå 2,9 mill. i innsparing. Dette skyldes at 
bydelen forventet at det skal være mulig å få til omfattende reduksjoner i bruk av arbeidskraft utover 
høsten.  

I risikovurderingen som ble lagt frem for bydelsutvalget på forrige BU-møte står blant annet 
følgende om resultatenheten: 

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 grunnbemanning, 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. 

Utviklingen i august viser tydelig at forbruksprognosen må justeres. Status pr august er at 
prognosen settes til 1,5 mill. i mindreforbruk. Dette er en svekkelse på 1,4 mill.  

Det er viktig å merke seg at prognosen forutsetter at det er mulig å oppnå innsparinger på 1,5 
mill. for denne resultatenheten, men at det fortsatt er en klar risiko for at besparelsene kan bli 
noe lavere enn dette. 



 22

3. SAMLET OVERSIKT OVER VEDTATTE INNSPARINGER OG JUSTERT BUDSJETT PR JULI 

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. 
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Status pr 1. september 
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. september: 
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. september 
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. 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. september: 
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. september: 
Innsparingen vil bli effektuert. 

 
f) Inndra frivillighetsmidler        0,140 mill. 

Midler ble inndratt  
 
Status pr 1. septembert: 
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. september: 
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 
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høsten, er det foreløpig ikke grunnlag for å forutsette at det er mulig å oppnå ytterlige 
besparelser før fra og med 2015.  
 
I løpet av august er det avdekket muligheter for ytterligere besparelser på til sammen 0,6 
mill. Utgifter til pensjonsavsetning ser pr dato ut til å bli 0,5 mill. lavere enn antatt. Det er 
mulig å spare 0,1 mill. på husleie til Frigg. 

 
Konklusjon innsparingsområde 1 
For resultatenheten er det vedtatt ytterligere innsparinger og justeringer for 4,5 mill.  
Status pr 1. september er at bydelen tror det er mulig å oppnå en innsparingseffekt på 3,1 
mill. i 2014. Det legges derfor til grunn av resultatenheten får merforbruk på 1,4 mill. i 
forhold til vedtatte innsparinger. Dette er en forbedring på 0,6 mill. i forhold til juli. 
Bydelen er i gang nye tiltak or å få ned merforbruket. 
 
Enkelte av tiltakene er allerede gjennomført, og de fleste øvrige tiltak har lav/moderat 
gjennomføringsrisiko. Det er primært restbeløpet på 1,4 mill. i innsparingskrav som det er 
knyttet vesentlig gjennomføringsrisiko til. 
 

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. september: 
Ved utgangen av juli var merforbruk hittil i år på 0,6 mill. Prognosen pr juli ble derfor satt 
til 1 mill. i merforbruk. 
 
Akkumulert merforbruk er økt til 0,7 mill. pr august. 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. Bydelen 
har nå et sikrere grunnlag for å anslå effekten av dette, og anslår nå at merforbruk vil bli 
på 0,5 mill. Dette er en forbedring på 0,5 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 0,5 mill. i 2014. dette er en 
forbedring på 0,5 mill. siden forrige måned. Det er moderat risiko for noe høyere 
merforbruk enn dette. 

 
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. 
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Status pr 1. september 
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. september 
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.  

Det har imidlertid vært kjøpt flere rusplasser enn budsjettert i den senere tid. Det øker 
merforbruk med 0,6 mill. Det arbeides med tiltak for å komme i balanse. 

 
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. september: 
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. september: 
Faktisk bruk av plasser i august er 486 og er 1 plass under det nedjusterte måltallet på 487.  
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. Det er moderat risiko for ytterligere 
merforbruk, jf. omtale tidligere i denne saken. 

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. 
 
Tidligere i saken er det redegjort for merutgifter som en følge av flere overliggere på 
sykehus, og lavere utgifter til barneboliger. Til sammen bidrar dette til en svekkelse av 
prognosen på 2 mill. 
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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. september: 
TT-tjenesten har besparelser, men forrige måned trodde bydelen at det ikke ville være 
mulig å spare ytterligere 0,5 mill. Nå foreligger det oppdatert informasjon om bruk av 
ordningen, og denne viser at det er mulig å spare 0,5 mill. Det meldes derfor balanse.. 
 
Konklusjon innsparingsområde 5 
Det legges til grunn at bydelen vil oppnå ytterligere besparelse på 0,5 mill. for TT-
tjenesten, og at innsparingsvedtaket blir gjennomført. Det alltid en viss usikkerhet knyttet 
til forbruk av TT-tjenester, ettersom brukerne i snitt tar ut mindre enn 50 % av tildelte 
reisekvoter. Det er derfor moderat risiko for ytterligere merforbruk. 
 
Denne resultatenheten har imidlertid avvik på to øvrige områder. Det er merforbruk på 0,3 
mill. for kjøp av VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) og 0,2 mill. i besparelser for 
trygghetsalarmer. Dette gir netto merforbruk på 0,1 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. september 

Oppholdsbetaling viser et positivt avvik selv med økte budsjettinntekter.  
 
Konklusjon innsparingsområde 6 
Innsparingen vil bli effektuert, og prognosen er budsjettbalanse. Det er lav risiko for 
mindreinntekter 
 

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. september 
Det er gjennomført tiltak som gjør at det vil kunne oppnås ytterligere innsparing på 1 mill. 
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. 
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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. september 
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 0,2 mill. 
som gjør at merforbruksprognosen for levering av praktisk bistand kan reduseres til 0,5 
mill. 
 
Konklusjon innsparingsområde 8 
Overgang til handling på egen hånd var forutsatt å gi reduksjon på 1 mill. i vedtakstimer. 
Det er kun grunnlag for å nedjustere prognosen for  vedtakstimer med 0,5 mill. Det er 
moderat risiko for høyere merforbruk enn dette. 
 
I denne saken er det redegjort for to forhold som svekker prognosen den denne 
resultatenheten med til sammen 2,2 mill. Det er økende bruk av BPA, og egenbetaling for 
brukere av praktisk bistand blir lavere enn forutsatt. 
 

3.9 Innsparingsområde 9 – Resultatenhet 311 Hjemmesykepleie utøvende 
 

a) Økt nærværstid og redusert bruk av ekstrahjelp     4,200 mill. 
Det ble vedtatt å iverksette 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. september 
Tidligere i denne saken har utviklingen i bruk av arbeidskraft hos i begge kommunale 
utførerenheter. Hjemmesykepleien 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 var en forventet 
innsparingseffekt på 6 mill. Utviklingen i august viser at det ikke er mulig å oppnå så store 
innsparinger. Anslag for besparelser er redusert med 1,8 mill. og til 4,2 mill. Det gir 
budsjettbalanse for denne resultatenheten.  
 
Konklusjon innsparingsområde 9  
Hjemmesykepleien klarere ikke å gjennomføre større effektivitetsforbedringer enn 
forutsatt. Ut fra status ved utgangen av august  meldes budsjettbalanse. Tidligere i saken 
er det redegjort for at det er en klar risiko for at innsparingene blir lavere enn dette. 
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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. september 
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 er lav risiko for mindreinntekter 
 
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 bli 
avviklet i sommer, vil kunne vare ut året. Årsprognosen for barnevernet ble derfor ved 
utgangen av juli satt til 6 mill. i merforbruk, og med en klar 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. 

I barnevernet har det vært en tosidig utvikling i august. Flere planlagte tiltak blir 
gjennomført som forutsatt. Merforbruk hittil i år har gått ned fra 9,4 mill. i juli til 8,3 mill. 
i august. Men det har også påløpt nye akuttplasseringer, som gjør at prognosen svekkes 
med 1 mill. 
 
Bydelen gjentar følgende risikovurderinger er om lag som fremlagt på forrige BU-møte: 

Selv om forbruksprognosen er oppjustert, er det en klar risiko for ytterligere merforbruk. 
Det er fordi barnevern er en lite forutsigbar tjeneste som kan gi stor utgiftsøkning i hver 
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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 3-4 mill.. Det er lav sannsynlighet for 
at barnevernsutgiftene blir lavere enn forutsatt i økonomirapportering pr august. 

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. september 
Justert budsjettet ser ut til å være tilstrekkelig.  
 
I risikovurderingen pr juli redegjorde bydelen for at det bør være mulig å oppnå større 
besparelser enn dette. Utviklingen siste måned viser at det er grunnlag for å forbedre 
årsprognosen med 0,7 mill. 
 
Konklusjon innsparingsområde 11 
Innsparingseffekten vil bli overoppfylt.  
 

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 og oppdatert i forhold til utviklingen siste måned. 

Resultatenheter - nye innsparingtiltak

Vedtatt 

innsparing 1. 

juli

Forventet 

innsparing pr 

august Avvik Nye forhold Årsprognose
100  Fellestjenester og administrasjon 4 491-  3 091      1 400- 0 -1 400
         Bydelsutvalgets budsjettreserve 600
300  Bestillerkontor 300-  -200 -500 0 -500
101  NAV kommune 1 500-  1 500      0 -600 -600
304  Bestillerkontor - Institusjon 2 600-  2 600      0 -350 -350
303  Bestillerkontor - støttetjenester 500-     500 -  -100 -100
200  Kommunale barnehager 500-     500         0 0 0
312  Samlokaliserte boliger 1 000-  1 000      0 0 0
301  Bestillerkontor praktisk bistand 1 000-  500         500- -2 200 -2 700
311  Hjemmesykepleien - utøvende 4 200-  4 200      -           0 0
207  Barnevern 1 000-  1 000      0 -7 000 -7 000
205  Helsestasjon 260-     960         700 0 700

17 351-   15 651             1 700-     10 250- 11 350-  
 
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 var at bydelen forventet å oppnå en innsparingsgevinst på til sammen 15,0 
mill. utviklingen siste måned viser en forbedring i måloppnåelsen for disse tiltakene. Tabellen 
over viser at forventet innsparingsgevinst er oppjustert til 15,7 mill.   
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Dette gir et negativt avvik på 1,7 mill. Når vi tar hensyn til avsatt budsjettreserve på 0,6 mill, 
reduseres avviket til 1,1 mill.  
 
Siden juli har det dessverre oppstått aktivitetsøkning og ytterligere merforbruk innenfor flere 
områder enn barnevernet. Det handler blant annet om kjøp av VTA og rusplasser, BPA, og 
ferdigbehandlede på sykehus. Tabellen over viser at merforbruk på grunn av nye forhold har 
økt fra 6 mill. til 10,35 mill. siden forrige rapportering 
 
Til sammen bidrar dette til at merforbruksprognosen for disse resultatenhetene øker fra 7,8 
mill. til 10,35 mill. Dette er en svekkelse på 3,55 mill. siden juli. 
 
I neste punkt går vi gjennom resultatenhetene som ikke fikk pålegg om ytterligere 
innsparinger. Det har vært en utvikling som både bidrar til å redusere og til å øke 
merforbruket. 
 

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. september 
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 august. Det har skjedd en klar nedgang i klienter i 
august. Fra og med september legges det til grunn at bydelen i snitt vil ha 520 klienter med en 
utbetaling på kr 10 300 pr måned. Når vi også tar hensyn til forventet refusjon, er netto 
driftsutgifter estimert til 65,2 mill. i 2014. Dette vil gi 4,5 mill. i mindreforbruk i forhold til 
justert budsjett på 69,7 mill.. 
 
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. Dette er samme prognose som juli. 

Konklusjon  
Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering har hatt en reduksjon i aktiviteten de siste månedene. 
Det forutsettes at aktiviteten ut året vil gi mindreforbruk på 5,2 mill. i forhold til justert 
budsjett. 
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4.2 Resultatenhet 302 - Bestillerkontor hjemmesykepleie 
 
Status pr 1. september 
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 august viser antall brukere og vedtakstimer har økt den siste måneden. 
Aktiviteten forutsettes å gå ned med i gjennomsnitt 464 timer pr måned. Det vil gi merforbruk 
i forhold til justert budsjett på 3 mill. og er en svekkelse på 0,5 mill. siden forrige 
rapportering. Det vises til nærmere redegjørelse for budsjettpremissene andre steder i denne 
saken. 
 
Konklusjon 
Aktivitetsnivået den senere tid gjør at det for resultatenheten meldes merforbruk på 3 mill. 

4.3 Resultatenhet 306 – Praktisk bistand utøvende 

Status pr 1. september 
Enheten er 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 var en forventet effektivisering på 2,9 mill. i forhold til status pr 
mai. Som det er redegjort for over, viser utviklingen i august at det ikke vil bli så store 
innsparinger. Årsprognosen er redusert med 1,4 mill. til 1,5 mill. i mindreforbruk. Det er en 
klar risiko for lavere besparelser enn dette. 

 
Konklusjon 
Praktisk bistand ser ut til klare innsparinger som en følge av effektivitetsforbedringer. Ut fra 
status ved utgangen av august meldes mindreforbruk på 1,5 mill.  
 
4.4 Resultatenhet 104 Psykiatri 
 
Det er mulig å spare 0,1 mill. i lønnsmidler på Amaldhus. Forrige måned ble det meldt 
budsjettbalanse. 

4.5 Oppsummering 
 
Tabellen under viser at det pr dato ser ut til at disse resultatenhetene kan oppnå mindreforbruk 
på 3,8 mill. Dette er en forbedring på 1,4 mill. siden juli. Bydelen totalt ligger an til et 
merforbruk på 7,55 mill. før det iverksettes ytterligere tiltak  
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Resultatenheter - nye innsparingtiltak

Vedtatt 

innsparing

Forventet 

innsparing 

(årsprognose)
204  Ungdomstjenesten 0 0
102  Økonomisk sosialhjelp - kvalifisering 0 5 200
103 Frivillighetssentraler 0 0
104  Psykiatri 0 100
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 -3 000 
305  Seniorsentre 0 0
310  Praktisk bistand - utøvende 0 1 500
SUM 0 3 800  
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5.  SAMLET OPPSTILLING - NYE TILTAK FOR Å OPPNÅ BUD SJETTBALANSE 
 

Resultatenhet

Justert 
årsbudsjett 

30.08.14
Budsjettavvik 

hittil i år
Årsprognose 
august 2014 

Årsprognose 
juli  2014 Endring

100 Fellestjenester 77 659 6 815 -800 -1 400 600
101 NAV kommune 57 622 -2 809 -600 0 -600
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 87 898 1 433 5 200 2 000 3 200
103 Frivilligsentraler 1 335 27 0 0 0
104 Psykiatri 13 410 772 100 0 100
105 Legetjeneste 2 829 529 0 0 0
200 Kommunale barnehager 134 247 1 832 0 0 0
201 Kommunale barnehager, lokaler 22 015 20 0 0 0
202 Ikke kommunale barnehager 166 097 510 0 0 0
203 Barneparker 97 121 0 0 0
204 Ungdomstjenesten 10 964 849 0 0 0
205 Helsestasjon 18 472 1 131 700 0 700
206 Pedagogiske tjenester 15 980 9 0 0 0
207 Barnevern 58 315 -8 306 -7 000 -6 000 -1 000
300 Bestillerkontor 23 796 -657 -500 -1 000 500
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 55 531 -4 195 -2 700 -700 -2 000
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 82 466 -2 086 -3 000 -2 500 -500
303 Bestillerkontor - støttetjenester 46 730 2 927 -100 -500 400
304 Bestillerkontor - institusjon 257 611 -8 080 -350 0 -350
305 Seniorsentre 5 427 -267 0 0 0
310 Praktisk bistand- utøvende 11 706 1 966 1 500 2 900 -1 400
311 Hjemmesykepleien- utøvende 11 428 413 0 1 800 -1 800
312 Samlokaliserte boliger 64 737 -5 777 0 0 0

SUM 1 226 374 -12 821 -7 550 -5 400 -2 150 
 
Økonomisk status pr juli indikerer at bydelen vil kunne få merforbruk på 7,55 mill. i 2014.  
 
Det er særlig fire områder som skiller seg ut med høy 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. 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 forbruksprognose. 

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.  

Pr dato legger bydelen til grunn at en samlet merforbruksprognose på 7,55 mill. er en 
realistisk prognose.   
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Bydelen arbeider med ytterligere tiltak 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 er det usikkert om det er 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. 

• 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 2,5 mill. i forhold til økonomisk status ved 
utgangen av august 2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr august 2014 - status for innsparingstiltak vedtatt 
01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

  
 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         272/14 
 
         HUSK-sak      105/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
COLOSSEUM KINO, FRIDTJOF NANSENS VEI 6 – EIERSKIFTE   
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Oslo Kino AS 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6.  
 
 
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 Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6.  
 
 



2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6.  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 05.09.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-02047 Andersen, Stina 01350

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra OSLO KINO AS om Serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6.

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

Stina Andersen
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 00 50
inngangØvreslottsgt. Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01350

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Colosseum kino

Telefon

Gateadresse

Fridtjof Nansens vei 6

Postnr.

0369

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

OSLO KINO AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

979488203

Selskapsform

Postadresse

Postboks 1584 Vika

Postnr.

0118

Poststed

OSLO

Telefon

99 43 20 00

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings - skjenkebevilling Eierskifte

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute

22.00

Skjenketid ute

21.30



 

 

  
 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         273/14 
 
         HUSK-sak      106/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
DEN GAMLE MAJOR, BOGSTADVEIEN 66 – 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 Resthon AS om 
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Den Gamle Major, Bogstadveien 66.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i en hovedferdselsåre.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Den Gamle Major i Bogstadveien 66.  
 
 



2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Resthon AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Den 
Gamle Major, Bogstadveien 66.  
Eiendommen, Bogstadveien 66, ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Den Gamle Major, Bogstadveien 66  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh:
ASNY-2014-02042 Mala,Evy

Dato:04.09.2014

Arkivkode:
01269

SØKNADOMBEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra RESTHON AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Den Gamle Major, Bogstadveien 66.

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. Fristfor høringsuttalelsepå søknaderom salgs-og
skjenkebevillingerSosialtjenesten, 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

ri Meringsetaten 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: 01269

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Den Gamle Major

Telefon

Gateadresse

Bogstadveien 66

Postnr.

0366

Bydel

Frogner

SØKER
Firmalorganisasjoninavn

RESTHON AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

916322348

Selskapsform

AS

Postadresse

Postboks 489 Sentrum

Postnr.

0105

Poststed

OSLO

Telefon

22826079

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling eierskifte

Beskrivelse

Søknad om eierskifte

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         274/14 
 
         HUSK-sak      107/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
GIMLE KINO, BYGDØY ALLE 39 – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Oslo Kino AS 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Gimle kino, Bygdøy allé 39.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i en hovedferdselsåre.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Gimle kino, Bygdøy allé 39.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Gimle kino, Bygdøy allé 39.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Gimle kino, Bygdøy allé 39  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato:05.09.2014

Deresref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-02045 Andersen,Stina 02893

SØKNADOMBEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra OSLO KINO AS om Serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Gimle kino, Nye Bygdøy Alle 39.

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. Fristfor høringsuttalelsepå søknaderom salgs-og
skjenkebevillingerSosialtjenesten, 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

1-1 Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887
Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 0050
inngangØvreslottsgt. Internett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02893

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Gimle kino

Telefon

Gateadresse

Nye Bygdøy Alle 39

Postnr.

0265

Bydel

Frogner

SØKER
Firmalorganisasjoninavn

OSLO KINO AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

979488203

Selskapsform

Postadresse

Postboks 1584 Vika

Postnr.

0118

Poststed

OSLO

Telefon

99 43 20 00

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings - skjenkebevilling Eierskifte

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute Skjenketid ute



 

 

  
 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         275/14 
 
         HUSK-sak      108/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
NHO – NÆRINGSLIVETS HUS, MIDDELTHUNS GATE 27 – NY B EVILLING  
 
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 Eurest AS om 
ny serverings- og skjenkebevilling ved NHO – Næringslivets hus, kantine i Middelthuns gate 27.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet er en enkelteiendom med særskilt åpningstid.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved NHO – Næringslivets hus, kantine i Middelthuns gate 27.  
 
 



2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Eurest AS gis serverings- og skjenkebevilling ved NHO 
– Næringslivets hus, Middelthuns gate 27.  
Eiendommen, Middelthuns gate 27 er en enkelteiendom med særskilt åpningstid. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – NHO – Næringslivets hus, Middelthuns gate 27  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

saksbeh.:

Saksnr.:

Dato: 02.09.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-02005 Ingvild S. A. Riksfjord 02207

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra EUREST AS om ny serverings- og
skjenkebevilling ved NHO - Næringslivets hus, Middelthunsgate 27.

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 fjerde år.

Med hilsen

Ingvild S. A. Riksfjord
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 SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02207

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

NHO - Næringslivets hus

Telefon

Gateadresse

Middelthunsgate 27

Postnr.

0303

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

EUREST AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

952507729

Selskapsform

Postadresse

Postboks 219

Postnr.

1379

Poststed

NESBRU

Telefon

66 77 62 80

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for —kan ettersendespå
forespørsel

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling Ny

Beskrivelse

Kantine

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0300

Skjenketid itme

0230

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         276/14 
 
         HUSK-sak      109/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
THON HOTEL VIKA ATRIUM, MUNKEDAMSVEIEN 45 – EIERSKI FTE  
 
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 Mecca AS om 
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45.  
 
 
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 Thon Hotel Vika Atrium, Mundamsveien 45.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mecca AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Thon 
Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45.  
Eiendommen, Munkedamsveien 45 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

es:•

f(1)
Saksbeh.:

Dato: 08.09.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-02077 Sjønnesen, Inger 01933

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Mecca AS om serverings- og skjenkebevilling
etter eierskifte ved Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45.

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 fjerde år.

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
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:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01933

BEVILL1NGSSTEDET
Stedets navn

Thon Hotel Vika Atrium

Telefon

Gateadresse

Munkedamsveien 45

Postnr.

0250

Bydel

St.Hanshauge
n

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Mecca AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

938050732

Selskapsform

aksjeselskap

Postadresse

Postboks 489 Sentrum

Postnr.

0105

Poststed

OSLO

Telefon

23 08 00 00

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings - skjenkebevilling Eierskifte

Åpningstid inne

03:30

Skjenketid inne

03:00

Åpningstid ute Skjenketid ute

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for , kan evt ettersendes



 

 

  
 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         277/14 
 
         HUSK-sak    110/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
VINMONOPOLET AKER BRYGGE, BRYGGEGATA 9 – NY SALGSBE VILLING  
 
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.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Aktieselskapet 
Vinmonopolet om ny salgsbevilling etter flytting av butikk fra Vika til Aker Brygge,  
Bryggegata 9.  
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at salgsbevilling ikke bør innvilges 
ved Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Aktieselskapet Vinmonopolet om 
salgsbevilling ved Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9 innvilges.  

 
 
 
 
 
Søknad om bevilling – Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 26.08.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

SLNY-2014-02004 Dysthe, Henrik 05356

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Aktieselskapet Vinmonopolet om ny
salgsbevilling ved Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9.

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 fjerde år.

Med hilsen

Henrik Dysthe
saksbehandler

Godkjent og ekspedert elektronisk

Neeringsetaten Adresse:Telefon: 02 180Org. nr:979594 887
Tollbugata27, 3. etg.Telefaks: 23 46 00 50
inngangØvre slottsgt.Internett; www.nae.oslo.komrnune.no
Postboks745 SentrumE-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 05356

1. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Vinmonopolet Aker Brygge

Telefon

Gateadresse

Bryggegata 9

Postnr.

0250

Bydel

Frogner

2, SØKER
Firma/organisasjon/navn

Aktieselskapet Vinmonopolet

Organisasjonsnr/Personnr søker

817209882

Selskapsform

Postadresse

Postboks 6953 St. Olavs plass

Postnr.

0130

Poststed

OSLO

Telefon

04560

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om

Ny salgsbevilling

Beskrivelse

Vinmonopolet har valgt å
flytte sin butikk i Vika til
Aker Brygge.

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute



 

 

  
 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         278/14 
 
         HUSK-sak    111/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
KONGEN MARINA KAFE, FROGNERSTRANDA 4 – INNFØRSEL TI L EGEN 
VIRKSOMHET  
 
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.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Kongen Marina 
AS om innførsel til egen virksomhet ved Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at Kongen Marina AS ikke bør å 
innføre til egen virksomhet ved Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Kongen Marina AS om innførsel til egen virksomhet 
ved Kongen Marina Kafe innvilges.  
 
 
 
 
Søknad om bevilling – Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 11.09.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
INFOR-2014-02014 Sjønnesen, Inger 05163

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra om Innførsel til egen virksomhet ved Kongen
Marina Kafe, Frognerstranda 4.

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 fjerde år:

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
saksbehandler

1-1
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 0050
inngangØvreslottsgt. Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune,no
0106OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 05163

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Kongen Marina Kafe

Telefon

Gateadresse

Frognerstranda 4

Postnr.

0250

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Kongen Marina AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

966 381 175

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

Frognerstranda 4

Postnr.

0250

Poststed

Oslo

Telefon

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Innførsel til egen virksomhet

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute

Godkjent og ekspedert elektronisk



 

 

  
 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         279/14 
 
         HUSK-sak     112 /14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
THON SLOTTSPARKEN APPARTMENT, WERGELANDSVEIEN 5 – E IERSKIFTE  
 
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 Semb AS om 
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Thon Slottsparken Appartment, 
Wergelandsveien 5.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som indre del av sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Semb AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Thon 
Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5.  
Eiendommen, Wergelandsveien 5 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift 
som forvaltes av Næringsetaten.  
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 10.09.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASAB-2014-02090 Sjønnesen, Inger 02288

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra SEMB AS om Serverings- skjenkebevilling
Eierskift ved Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5.

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:jerde år.

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
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: postmottaknae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02288

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Thon Slottsparken Appartment

Telefon

Gateadresse

Wergelandsveien 5

Postnr.

0167

Bydel

Frogner

SØKER
Firmaiorganisasjon/navn

SEMB AS

Organisasjonsnr/Persomir søker

977515297

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

Postboks 489 Sentrum

Postnr.

0105

Poststed

OSLO

Telefon

23 08 00 00

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, , kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings - skjenkebevilling Eierskifte

Åpningstid inne

03:30

Skjenketid inne

03:00

Åpningstid ute Skjenketid ute



 

 

  
 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  280/14 
 

                                                                                           HUSK-sak      113/14 
 
 
Møtedato: 30.09.2014 
 
 
 
 
 
 
STØYMÅLERTJENESTEN – HVA SKJER?  
 
Oslo kommune har i mange år hatt en egen støymålertjeneste. Dette har vært ingeniører med 
kompetanse på støy og akustikk. De har utført målinger og foretatt beregninger, og de har holdt 
seg oppdatert på gjeldende lovverk og tekniske forskrifter. Helsetjenesten i bydelene har derfor 
kunnet be om råd og bistand i behandlingen av alle klager på støy. Det er Bymiljøetaten (BYM) 
som nå er ansvarlig for at støymålingene utføres.  
 
Bydel Frogner behandler rundt 80 støyklager i løpet av et år. Frogner er den bydelen som 
behandler flest støyklager i hele byen.  
Disse fordeler seg på samferdselsstøy, vibrasjoner, trinnlyd, akustikk i private boliger. De mest 
omfattende klager kommer fra tekniske installasjoner, bygge- og anleggsstøy, eks. Bogstadveien, 
og fra utesteder.  
 
BYM har på nåværende tidspunkt redusert sin støymålingskapasitet og henstilt til bydelene om å 
saksbehandle uten målinger. BYM ber også om at støymålinger knyttet til samferdselsstøy, 
vibrasjoner og trinnlyd, samt akustikk nedprioriteres.  
 
Dette innebærer at private personer, butikker m.v. kan risikere at deres henvendelser ikke blir 
behandlet i.h.t. lov om folkehelsearbeid. Bydel Frogner har allerede mottatt klager i denne 
sammenheng. BYM har tilkjennegitt at de ønsker støymålingstjenesten overført til EST sitt 
område uten at det foreligger endelig avklaring på nåværende tidspunkt.  
 
Behandling av klager på støy skal gjøres i henhold til lov om folkehelsearbeid, Kapittel 3. 
Miljørettet helsevern.  
Støyklager som ikke behandles er å regne som et enkeltvedtak som klager kan påklage til 
Fylkesmannen.  
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Helsetjenesten i bydel Frogner er bekymret over det reduserte tilbudet vedrørende støy til beboere 
og næringsvirksomhet, og ber om at tjenesten overføres Helseetaten for forsvarlig oppfølging.  
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Vedlegg: 
Brev av 14.05.2014 fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel til Bymiljøetaten 
Brev av 20.08.2014 fra Bymiljøetaten til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel  
Brev av 29.08.2014 fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til Bydel Gamle Oslo  
 



Oslo kommune
Byrådsavde1ingforelr1rcr0g sosialetjenster

Dato: 29.08.2014

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201401935-8

Saksbeh:Arkivkode:

Peter Martin,23461588938

BREV FRA BYMILJØETATEN VEDRØRENDE STØYMÅLINGER -
ETTERLYSNING AV SVAR

Det vises til bydelens hevendelse av 12.08.2014 med etterlysning av svar til tidligere brev
vedrørende støymålinger.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har hatt møte med Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel og Bymiljøetaten. Det vedlegges til orientering brev av 14.05.2014 fra
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Bymiljøetaten og brev av 20.08.2014 fra
Bymiljøetaten.

Som det fremgår av brevene har Bymiljøetaten fortsatt ansvar for støymålinger for bydelene og
kostnadene for disse. Videre fremgår det at man legger opp til en fremtidig ordning med en
samkjøpsavtale for støymålinger som vil kunne brukes av alle kommunale virksomheter som
har behov for slike målinger.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil understreke at eventuelle endringer i
ansvarsforhold mellom etater og bydeler og finansiering av støymålinger vil skje etter de
vanlige prosessene og i samråd mellom Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Med vennlig hilsen

Endre Sandvik Åse Snåre
kommunaldirektør helsesjef
Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Brev av 14.05.2014 fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Bymiljøetaten
Brev av 20.08.2014 fra Bymiljøetaten til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdelingfor eldreog Postadresse:
sosiale tjenester

Rådhuset,0037 Oslo

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

Bydel Gamle Oslo
Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO



Kopi med
vedlegg: Øvrige bydeler, Helseetaten

Kopi uten

vedlegg: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten



Oslo kommune
Bymiljøetaten

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Rådhuset
0037 OSLO

Dato: 20.08.2014

Deres ref.: Vår ref.: 14/07789-8 Saksbeh.:Runar Ovesen Arkivkode:261
Org.enhet: Natur- og
forurensningsavdelingen

STØYMÅLINGER

Bymiljøetaten (BYM) viser til møtet om saken i Rådhuset 13.05.14, samt brev fra
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) 14.05.14.

Når det gjelder oppfølgingen av saken, oppfatter vi at det var enighet på møtet om at BYM
kontakter Utviklings- og kompetanseetaten (UKE), med forespørsel om å påta seg ansvaret for
utarbeidelse og inngåelse av samkjøpsavtale for støymålinger. Grunnen til at det er UKE som
bør inngå samkjøpsavtalen, er at det vil være flere deler av kommunen (bydeler, etater o.a.),
som vil ha behov for å benytte seg av en slik avtale.

BYM vil —i samarbeid med Helseetaten og bydelene —ha ansvaret for å bringe over til UKE de
nødvendige grunnlagsopplysninger, kravspesifikasjoner o.1., som er påkrevd for prosessen fram
til etablering av en slik samkjøpsavtale. Den foreslåtte endringen av opplegget for støymålinger
forventes å gjøre ordningen mer robust.

Bymiljøetaten har ansvaret for støymålingene og kostnadene frem til en ny ordning er etablert.
BYM mener prinsipielt at det ikke er rimelig at vi skal dekke alle utgifter til støymålinger, som
bydelene har behov for. BYM ønsker derfor en avklaring av hvordan støymålingene etter ny
ordning (samkjøpsavtale) skal finansieres. Dette bør etter vårt syn være klart før
samkjøpsavtale inngås med aktuell konsulent/leverandør. BYM vil invitere til et møte om dette
i løpet av høsten.

Med vennlig hilsen

Hans Edvardsen Signe Nyhuus
etatsdirektør divisjonsdirektør
Godkjent elektronisk

Bymiljeetaten Besøksadresse: Telefon:02 180 Bankgiro: 1315.01.03376
Hollendergata5 Telefaks:23 48 20 01 Org.nr:NO 996 922 766
Postadresse:
Postboks9336 Grønland E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
0135 OSLO Internett:www.bym.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Bymiljøetaten
Helseetaten

Dato: 14.05.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh.:Arkivkode:
201401935-5Kjersti H. Bohlin, 23461553938

OPPFØLGING AV MØTE OM STØYMÅLINGER 13.05.2014

Til stede: Vigdis Brit Skulberg, Helseetaten; Hans Edvardsen, Kari Eliassen, Signe Nyhus,
Runar Ovesen, Bymiljøetaten; Peter Richard Martin, Byrådsavdeling for eldre og sosiale
tjenester, Eivind Tandberg, Bente Meinert, Kjersti H. Bohlin, Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel

Bymiljøetaten ønsker å fa på plass en mer robust ordning for den støymåling etaten har utført
etter henvendelser fra bydelene og Helseetaten. Det er også ønskelig å få til en bedre
forhåndsvurdering av henvendelsene som oversendes Bymiljøetaten, da det per i dag utføres
mange målinger av støy langt under grenseverdien.

Bymiljøetaten er ansvarlig for at tjenesten utføres, og vil inngå en samkjøpsavtale for dette.
Bymiljøetaten har også det budsjettmessige ansvaret for utføring av målingene. Eventuelle
endringer i dette må avklares med byrådsavdelingen.

Bymiljøetaten bes informere bydelene med kopi til Helseetaten, Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Med hilsen

Eivind Tandberg Bente Meinert
kommunaldirektør seksjonssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Kopi til: Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Byrådsavdeling for miljø og Postadresse:
samferdsel

Rådhuset, 0037 Oslo

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



 

 

  
 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         296/14 
 
         HUSK-sak      126/14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
CAFE FEDORA, FROGNERVEIEN 22 – 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 The Brooklyn 
Company AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Cafe Fedora, Frognerveien 22.  
 
 
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 Cafe Fedora i Frognerveien 22.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Brooklyn Company AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Cafe Fedora, Frognerveien 22.  
Eiendommen, Frognerveien 22 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Cafe Fedora, Frognerveien 22  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmoliak(âbfr.oslo.kommune.no

Dato: 17.09.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:
ASNY-2014-02134Mala, Evy

Arkivkode:

03992

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra THE BROOKLYN COMPANY AS om ny
serverings- og skjenkebevilling ved Cafe Fedora, Frognerveien 22.

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
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, jf. verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. 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

Evy Mala
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 03992

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Cafe Fedora

Telefon

Gateadresse

Frognerveien 22

Postnr.

0263

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

THE BROOKLYN COMPANY AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

913387732

Selskapsform

AS

Postadresse

Frognerveien 22

Postnr.

0263

Poststed

OSLO

Telefon

Søknad om

Serverings- og skjenkebevilling ny

Beskrivelse

Søknad om ny bevilling

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         297/14 
 
         HUSK-sak     127 /14 
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 
THON HOTEL GYLDENLØVE, BOGSTADVEIEN 20 – 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 Easy AS om 
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Bogstadveien 20, 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 Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Easy AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Thon 
Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20.  
Eiendommen, Bogstadveien 20 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-02057 Pedersen, Ingrid Marie 01894

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra EASY AS om serverings- og skjenkebevilling
etter eierskifte ved Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for horingsuttalelse 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:jerde år.

Med hilsen

Ingrid Marie Pedersen
saksbehandler

lii Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo,kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01894

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Thon Hotel Gyldenløve

Telefon

Gateadresse

Bogstadveien 20

Postnr.

0355

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

EASY AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

930310131

Selskapsform

,
Postadresse

Postboks 489 Sentrum

Postnr.

0105

Poststed

OSLO

Telefon

23 08 00 00

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings- skjenkebevilling Eierskift Hotell

Åpningstid inne

03.30

Skjenketid inne

03.00

Åpningstid ute Skjenketid ute



 

 

  
 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         281/14 
 
          
 
 
Møtedato: 30.9.2014 
 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM FRITAK  FRA VERV I UNGDOMSRÅDET I BYDEL F ROGNER 
 
Nicholas Bertheau Solem i ungdomsrådet søker uttreden fra verv fra 1. november 2014 grunnet at 
han ikke lenger har tid til vervet.  
 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden fra Nicholas Bertheau Solem. Ungdomsrådet oppnevner selv 
nye medlemmer i deres sted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune

Stortinget vedlok 19 juni 2014 nye godtgjøringssatser for regjeringsmedlemmer og storlingsrepresentanter med virkning
fra 01.052014.
GodtQiørinqssatser pr. 01.05.2014




Grunnlag-tillegq Satser Satser Tillegg %-fillegg




pr. 01.05.2014 pr. 01.05.2013






Regjeringsmedlemmer




1 234 100 1 195 072 39 028 3,3
Stortingsrepresentanter




866 100 836 579 28 521 3.4








Ordfører, byrådsleder 100% Regi.medlem 1 234 100 1 195 072 39 028 3,3
Byrådsmedlem 90% Regj.medlem 1 110 890 1 075 565 35 125 3.3
Bystyrekomiteene- leder/nestleder 91% Stort.repr. 787 241 761 287 25 954 3,4
Varaordfører heltid 91% Stort.repr. 787 241 761 287 25 954 3.4
Varaordfører + 5% 5% Ordførergodtgj. 61 706 59 754 1 951 3,3
Varaordfører 25% 25% Ordførergodtgj 308 525 298 768 9 757 3,3






Bystyret






Bystyret - medlemmer % 28 488 25 615 871 3.4
Pr. heldagsmøte % 6 617 5 336 181 3,4
Pr. møte % 3 311 3 202 109 3,4
Bystyret-varamedlemmer % 13 242 12 807 435 3,4




0





Bystyrets komiteer




0





Pr. møte - medlemmer % 3 310 3 201 109 3.4




0





Forretningsutvalget-Jfr.reglem.pkt 13




0





Pr. møte % 1 354 1 309 45 3.4




0





Valgstyret-J1r.reglem.pkt 13




0





Pr møte % 1 354 1 309 45 3,4




0





Bydelene




0





Alt.1




0





BU leder % 87 221 84 353 2 868 3.4
BU nestleder % 24 881 24 063 818 3.4
Pr.møte - leder % 3 891 3 763 128 3,4
Pr møte - nestleder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3,4
A1L 2




0





BU leder 20% byst.kl/n1 157 448 152 257 5 191 3.4
BU nestleder 33% BIJ-led. alt.2 51 958 50 245 1 713 3.4
Pr.møte - leder % 3 891 3 763 128 3,4
Pr. møte - nestleder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3,4




0





BU arbeidsutvalg




0





Pr. møte -leder/medlemmer % 1 364 1 309 45 3,4




0





Lokal k1agenemnd - valgt av bystyret




0





Pr. møte % 698 675 23 3.4




0





Utvalg fastsatt av bydelsutvalget




0






0





Kategori 1




0





Leder % 12 463 12 053 410 3.4
Pr møte -leder/medlemmer % 1 354 1 309 45 3.4
Kategori 2




0





Pr. møte - leder % 1 810 1 750 60 3,4
Pr. møte - medlemmer % 1 3M 1 309 45 3,4
Kategori 3




0





Pr. møte - leder % 927 897 30 3.4
Pr. møte - medlemmer % 698 675 23 3.4
Kategori 4




0





Pr. møte - medlemmer % 898 675 23 3,4




0





Etter utvalgskategori




0





lJtvalgskategori A




0






0





Kontrollutvalget




0





Leder 25% byst.k.1/n1 196 810 190 322 6 489 3,4
Nestleder 20% byst.k.1/nl 157 448 152 257 5 191 3,4
Medlemmer % 59 013 57 073 1 940 3.4
Pr. møte -leder/nestleder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3.4




0







Oslo kommunes klagenemnd




0




Leder 20% bystk.1/n1 167 448 152 257 5 191 3.4
Medlemmer % 59 013 57 073 1 940 3.4
Pr. møte - leder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3,4




0




Kontrollutvalg-alkoholloven




0




Leder % 29 898 28 913 983 3.4
Nestleder % 19 911 19 256 655 3.4
Pr møle - leder/nestleder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3,4




0




Klagenemnda for transportsaker




0




for forflytningshemmede




0




Fagklagenemnda for eksamen og




0




karakterer i videregående skoler




0




Leder % 29 898 28 913 983 3,4
Medlemmer % 19 911 19 256 655 3,4
Pr.møte - leder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3.4




0





Det sentrale eldrerådet




0





Rådet for funksjonshemmede




0





Helse- og sosialombudets rådgivende




0





utvalg




0





Skatteutvalget




0





Husleienemnda




0





Rådet for innvandrerorganisasjoner




0





Leder % 12 483 12 053 410 3,4
Pr.møte - leder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3,4




0





Styret i Oslo kommunes kunstordning




0





Leder cio 29 680 20 000 680 3,4
Medlemmer % 12 408 12 000 408 3,4
Pr. møte leder/medlemmer % 1 810 1 750 60 3,4




0





Utvalgskategori B




0






0





Rådet for byarkitektur




0





Samarbeidsutvalget Oslo/Akershus




0





Yrkesopplæringsnemnda




0





Pr. møle - leder % 1 810 1 750 60 3,4
Pr. møte -medlemmer % 1 354 1 309 45 3.4




0





Utvalgskategori C




0






0





Pensjonsutvalget




0





DrifIsstyrer ved skolene




0





Samarbeidsutvalg ved grunnskolene




0





(de pol. oppnevnte representantene)




0





Skoleutvalg ved de vidreg. skolene




0





(de pol. oppnevnte representantene)




0





Skytebaneutvalget




0





Styringsgruppen for bedre barndom




0





Skolemiljeutvalgene ved skolene




0





(de pol. oppnevnte representantene)




0





Pr. møte % 898 675 23 3,4




0





Utvalgskategori D




0






0





Prøvenemnder for fagoppl. i Oslo






Pr. kandidat - leder % 1 810 1 750 60 3.4
Pr. kandidat - medlemmer % 1 364 1 309 45 3,4




0





Utvalgskategori E




0






0





Foretaksstyrer




0





Styreleder (inntil kr) % 187 943 181 763 6 180 3.4
Styremedlemmer (inntil kr) % 111 608 107 841 3 667 3.4




0





Erstatning




0





Erstatning legitimert tap % 3 436 3 322 113 3,4
Erstatning ulegitimerl tap % 2 285 2 191 74 3,4




0





Befaring mv




0





Hel dag % 2 207 2 134 73 3.4
Halv dag % .1.103 1 067 36 3,4



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 595 573 563 561 556 550 554 548
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 32
Unicare Omsorg AS 100 100 115 98 97 101 94 96
Sum komm.utfører 595 573 563 561 556 550 554 548 0 0 0 0
Sum private utførere 322 324 307 309 317 321 319 323 0 0 0 0
Sum alle utførere 917 897 872 872 873 871 873 871 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 5586:56
Privat 2661:39 2432:04 2749:55 2709:57 2721:16 2527:11 2725:39 2824:42
Sum vedtakstid 8989:39 8148:27 8758:36 8240:03 8379:19 8119:06 8319:34 8411:38 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 10:11 ##### ##### ##### #####
Private utførere 08:15 07:30 08:51 08:46 08:35 07:52 08:32 08:44 ##### ##### ##### #####
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 612 598 593 580 592 594 611 603
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 22
Oslo Helse og Omsorg AS 7 7 6 19 9 8 8 11
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 612 598 593 580 592 594 611 603 0 0 0 0
Sum private utførere 48 52 52 56 59 60 57 63 0 0 0 0
Sum alle utførere 660 650 645 636 651 654 668 666 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 8688:51
Privat 1389:03 1385:57 1546:56 1558:52 1395:28 1482:19 1419:57 1495:19
Sum vedtakstid 10697:27 9648:54 10131:40 9211:31 9565:52 9364:35 9504:23 10184:10 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 14:24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 28:56 26:39 29:44 27:50 23:39 24:42 24:54 23:44 #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 53
ASOR AS 3 3 3 4 4 4 4 5
Sum komm.utfører 42 46 46 48 49 50 53 53 0 0 0 0
Sum private utførere 3 3 3 4 4 4 4 5 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 487:13 436:02 607:46 592:05 544:37 536:21 582:17 669:24
Privat 59:22 53:38 62:21 67:50 49:04 47:29 49:04 49:04
Sum vedtakstid 546:35 489:40 670:07 659:55 593:41 583:50 631:21 718:28 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 12:37 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 19:47 17:52 20:47 16:57 12:16 11:52 12:16 09:48 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter







Bydelsutvalget
Bydel Frogner

Deres ref:

Oslo kommune
Kommunerevisionen




Wo kommune
BydelFrogner

Bydelsadministrasjonen

Dato: C ( Ark.nr.: fjc
Saksbeh.: Dok.nr.:

Saksnr.: "3S
•

Vår ref (saksnr.): „) Saksbeh:
201400622-4 Morten Andreas Engebretsen
Revisjonsref: Tlf.: 997 912 36

Dato: 04.09.2014

Arkivkode
126.2.2

VEDR BYDELSUTVALGETS ANMODNING OM FORVALTNINGSREVISJON

Bydelsutvalget i Bydel Frogner vedtok i sitt møte 01.07.2014 (sak 179) å be
Kommunerevisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av bydelenes økonomirutiner.
Bakgrunnen for dette var bl.a. at bydelsutvalget ikke var tilfreds med styringsinformasjonen
fra bydelsadministrasjonen.

I brev til Kommunerevisjon av 03.07.2014 fremgår det at bydelsutvalget:

vedgjentatte 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 svakheter som der ble påpekt.

I Kommunerevisjonens plansak Forvaltningsrevisjon med oppstart 2. halvår 2014
(kontrollutvalgets sak 70/14) bemerket Kommunerevisjonen i den sammenheng følgende:

Både administrasjonen og bydelsutvalgene er avhengige av god styringsinformasjon. Temaet
bydelsutvalget i Bydel Frogner løfter fram er derfor svært viktig, ikke minst i lys av den krevende
styringssituasjonen bydelssektoren befinner seg i. Kommunerevisjonen tror det vil være
hensiktsmessig å rette en slik undersøkelse mot flere bydeler, hvorav Bydel Frogner kan komme til
å bli en.

Kommunerevisjonen ønsker å arbeide videre med innretning på en eventuell undersøkelse, og vil
vurdere temaet nøye i arbeidet med forslag til nye forvaltningsrevisjoner med oppstart i 2015.

Kommunerevisjonen ønsker å få mer informasjon om bakgrunnen for bydelsutvalgets
anmodning, samt å informere om hvordan Kommunerevisjonen per nå vurderer
bydelsutvalgets forespørsel. Vi ber derfor om et møte med bydelsutvalgets arbeidsutvalg.

Med hilsen

Unn H. Aarvold Hilde Ludt
kommunerevisor fung. avdelingsdirektør

Adresse: Telefon resepsjon 23 48 68 00 Epost: postmottak@krv.oslo.kommune.no
Grenseveien 88 Telefaks 23 48 68 01 Intemett: http://www.krv.oslo.kommune.no
0663 OSLO Org.nr.: 976 819 861
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 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

 

BU – sak:   287/14 

Møtedato:  30.09.2014 
                     

 

HELSE-, SOSIAL- OG ELDREOMBUDETS ÅRSMELDING 
 
Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo har fremlagt årsmelding for 2013.  

 

Av rapporten fremgår det blant annet at NAV Frogner hadde 64 

registrerte henvendelser til ombudet. I hele Oslo var det totalt 1 381 

henvendelser vedrørende NAV-kontorene. D.v.s at 4,63 % av alle sakene 

hos Ombudet gjaldt NAV Frogner. NAV Frogner hadde 7,01 % av alle 

sosialhjelpsmottakere i Oslo (årsstatistikk for bydelene 2013).  

 

Det fremgår for øvrig ikke tall pr bydel i årsmeldingen.  

 

Ombudet har også, i brev av 01. august 2014 gitt konkrete 

tilbakemeldinger til bydel Frogner.  

 

Om NAV sies det:  

   «Vi mottok 64 henvendelser fra brukere av sosialtjenesten i fjor.     

   Ombudet ber tjenesten særskilt om å sikre at det tas hensyn til barn og  

   unge når vedtak fattes, utover det har Ombudet ingen særskilte  

   tilbakemeldinger å komme med på bakgrunn av fjorårets  

   henvendelser». 

 

NAV inviterte Ombudet på besøk til NAV-kontoret 25. august 2014, hvor 

blant annet årsmeldingen vil være et tema. Alle medarbeidere i 

fagstillinger og lederne var til stede i møtet. I møtet gjennomgikk vi 
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kontorets praksis for å vurdere barn og unges hjelpebehov, samt andre 

tema som Ombudet ønsket å drøfte.  

 

NAV har innført kvartalvis rapportering fra saksbehandler til leder 

vedrørende oppfølging av barn i alle familier som mottar økonomisk 

sosialhjelp. Rapporteringen sier noe om hvilke ytelser som er gitt til barn i 

familiene, og hvilke tema om barna som er drøftet med de voksne i 

familiene. Tiltaket ble innført i 2012.  

 

Det er gitt ekstra ytelser til barnefamilier i forbindelse med jul, id og 

tilsvarende feiringer. Det er formidlet informasjon om gratis ferietilbud til 

familier.  

 

Om bydelens bestillerenhet har Ombudet uttalt: 

   «Ombudet har få spesifikke saker fra bydelen. Sakene er i all hovedsak  

   knyttet til søknadsprosessen og saksbehandlingen for plass i sykehjem,     

   omsorgslønn, praktisk bistand og omsorgslønn. Saksbehandlingstiden,  

   manglende overholdelse av veiledningsplikten og brukermedvirkning er  

   forhold som går igjen i flere av sakene. Ombudet har også erfart at  

   bydelen har forsøkt overført ansvar for tiltak til barneverntjenesten som  

   klart tilligger bestillerkontoret å saksbehandle. Dette er forhold som  

   Ombudet vil følge opp nøye i 2014.» 

 

Bestillerenheten har gjennomgått Helse-, sosial- og eldreombudets 

årsmelding både i kvalitetsutvalget og på faginfomøte. Det tilstrebes å 

stadig forbedre oss i forbindelse med behandling av søknader og klager, 

jfr. Helse- og omsorgstjenestelov.  

 

Når det gjelder sak om overføring av ansvar for tiltak til 

barneverntjenesten så gjaldt det en sak om avlastning. Ansvar for 

søknader om avlastning er fordelt på bestillerkontoret, NAV og 

barneverntjenesten, avhengig av den enkeltes behov og familiesituasjon. 

Ved uenighet mellom tjenestene løftes saken raskt til ledernivå for å sikre 

en god og ryddig avklaring.   

 

 

Rapporten vedlegges. 
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Forsidebildet	  er	  hentet	  fra	  boken	  ’Over	  Oslo’	  fra	  2011.	  Fotograf	  Rune	  Nylund	  Larsen	  
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Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  skal	  ivareta	  den	  enkeltes	  rettigheter	  og	  interesser,	  men	  samtidig	  
bidra	  til	  økt	  kvalitet	  på	  tjenestene.	  Dette	  forutsetter	  en	  god	  dialog	  både	  med	  de	  som	  mottar	  og	  de	  
som	  yter	  tjenestene,	  samtidig	  som	  vi	  skal	  ha	  et	  kritisk	  blikk	  for	  feil	  som	  begås.	  Balansegangen	  er	  
krevende.	  Ikke	  minst	  når	  det	  som	  vil	  gagne	  den	  enkelte,	  bidrar	  til	  et	  dårligere	  tilbud	  til	  andre.	  	  
Den	  samme	  utfordringen	  møter	  helse-‐	  og	  sosialtjenesten.	  
	  
Vi	  må	  alle	  være	  på	  vakt	  mot	  at	  de	  som	  har	  den	  høyeste	  stemmen,	  de	  beste	  mediekontaktene,	  de	  
sterkeste	  pasient-‐	  og	  brukerorganisasjonene	  prioriteres	  før	  andre	  fordi	  det	  er	  enklest	  slik.	  
	  
Sykehusene	  i	  landet	  og	  stadig	  flere	  av	  kommunene	  har	  kliniske	  etikk	  komiteer.	  De	  kan	  bidra	  til	  bedre	  
forståelse	  av	  mange	  av	  de	  krevende	  prioriteringene	  som	  gjøres	  –	  skjult	  eller	  åpent	  –	  i	  helsetjenesten.	  
Vår	  gjesteskribent	  Thor	  Willy	  Ruud	  Hansen	  skriver	  mer	  om	  dette	  viktige	  arbeidet.	  
	  
I	  årsmeldingen	  for	  2013	  er	  det	  forsøkt	  både	  å	  belyse	  enkelthistorier	  som	  påvirker	  folks	  liv,	  men	  også	  
å	  se	  nærmere	  på	  strukturelle	  forhold	  med	  betydning	  for	  oss	  som	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  
sosialtjenesten.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Oslo,	  01.03.14	  	  

	  
Anne-‐Lise	  Kristensen	  
Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombud	  

	  
	   	  



	  
	  

Etikk	  i	  helsetjenesten	  
	  
I	  moderne	  medisin	  står	  både	  pasienter,	  pårørende	  og	  helsearbeidere	  ikke	  sjelden	  overfor	  svært	  
vanskelige	  valg.	  Medisinen	  kan	  gjøre	  masse,	  og	  for	  meg	  som	  har	  vært	  lege	  i	  mer	  enn	  40	  år	  ser	  jeg	  at	  
vi	  i	  dag	  med	  stor	  rutine	  gjør	  ting	  som	  vi	  ikke	  en	  gang	  fantaserte	  om	  på	  begynnelsen	  av	  1970-‐tallet.	  
Men	  ikke	  alt	  som	  er	  mulig	  er	  godt.	  Helsearbeidere	  står	  i	  situasjoner	  der	  det	  oppleves	  som	  om	  det	  
man	  teoretisk	  kunne	  gjøre,	  ville	  være	  til	  mer	  plage	  enn	  gavn.	  Slike	  vurderinger	  kan	  være	  vanskelige	  å	  
kommunisere	  og	  enda	  vanskeligere	  å	  forstå.	  Som	  pasienter	  har	  vi	  i	  kraft	  av	  helselovgivningen	  fått	  
omfattende	  rettigheter,	  ikke	  minst	  retten	  til	  å	  bli	  informert	  og	  til	  å	  delta	  som	  et	  autonomt	  individ	  i	  
beslutninger	  som	  gjelder	  vår	  egen	  helse.	  	  For	  pasienter	  og	  ikke	  minst	  pårørende	  kan	  det	  derfor	  være	  
krevende	  å	  forstå	  hvorfor	  legen	  ikke	  uten	  videre	  gjør	  "alt	  som	  er	  mulig".	  Bildet	  av	  medisinens	  
suksesser	  og	  det	  forholdet	  at	  Norge	  har	  blitt	  et	  svært	  rikt	  land,	  bidrar	  til	  en	  forestilling	  om	  at	  det	  ikke	  
bør	  eller	  skal	  være	  noen	  grenser.	  
	  
I	  slike	  saker	  er	  dialogen	  viktig.	  Den	  er	  også	  krevende,	  for	  både	  helsearbeider	  og	  pasient/pårørende.	  
Legen	  som	  farsskikkelsen	  hvis	  tunge	  oppgave	  det	  var	  å	  vite	  best	  på	  vegne	  av	  den	  syke,	  er	  mye	  
beskrevet	  i	  litteraturen.	  Den	  autonome	  pasienten	  er	  en	  ny	  skikkelse	  på	  helse-‐arenaen,	  og	  for	  mange	  
leger	  og	  sykepleiere	  er	  det	  fortsatt	  en	  utfordring	  å	  vite	  hvordan	  man	  skal	  forholde	  seg	  til	  dette.	  Ikke	  
minst	  er	  det	  vanskelig	  i	  situasjoner	  der	  det	  kan	  stilles	  spørsmål	  om	  pasienten	  har	  den	  
beslutningskompetansen	  som	  skal	  til	  for	  å	  handle	  autonomt.	  Kravene	  som	  stilles	  til	  helsepersonell	  i	  
slike	  situasjoner	  er	  store.	  Pasienten	  har	  rett	  til	  forståelig	  informasjon	  om	  sin	  helsetilstand	  og	  om	  de	  
mulighetene	  for	  undersøkelse	  og	  behandling	  som	  finnes.	  Men	  det	  er	  ikke	  uvanlig,	  enten	  at	  legen	  eller	  
sykepleieren	  ikke	  har	  den	  beste	  evnen	  til	  å	  forklare	  forståelig,	  eller	  at	  pasienten	  av	  ulike	  årsaker	  ikke	  
er	  i	  stand	  til	  å	  forstå	  på	  en	  slik	  måte	  som	  kreves	  for	  alvorlige	  beslutninger.	  	  "Mangel	  på	  informasjon"	  
er	  	  en	  gjenganger	  i	  klagesaker.	  Det	  forteller	  noe	  om	  hvor	  vanskelig	  det	  er	  å	  få	  det	  til	  godt,	  og	  at	  
mange	  helsearbeidere	  trenger	  både	  å	  bevisstgjøres	  bedre	  og	  å	  øve	  seg	  mer.	  Det	  dreier	  seg	  ikke	  bare	  
om	  evnen	  til	  å	  snakke	  og	  lytte,	  men	  også	  om	  å	  kunne	  forholde	  seg	  til	  andres	  sorg	  og	  lidelse	  på	  en	  
empatisk	  måte.	  	  
	  
Rettigheter	  dreier	  seg	  om	  jus,	  og	  derfor	  er	  juridisk	  kompetanse	  nødvendig	  når	  rettigheter	  skal	  tolkes.	  
Men	  mange	  av	  de	  spørsmålene	  som	  er	  vanlige	  i	  helsevesenet,	  dreier	  seg	  mer	  om	  medisinsk	  kunnskap	  
og	  vurdering	  koblet	  med	  medmenneskelighet	  og	  omsorg.	  Mange	  helsearbeidere	  føler	  seg	  ydmyke	  
innfor	  de	  forventningene	  som	  stilles,	  og	  i	  slike	  situasjoner	  kan	  det	  være	  nyttig	  å	  ha	  et	  forum	  å	  bryne	  
sine	  spørsmål	  og	  tanker	  på.	  På	  alle	  sykehus	  har	  vi	  nå	  kliniske	  etikk-‐komitéer	  hvis	  oppgave	  det	  
nettopp	  er	  å	  bidra	  til	  en	  grundig	  gjennomtenkning	  av	  vanskelig	  valg.	  Vår	  erfaring	  er	  at	  en	  slik	  
gjennomtenkning	  ofte	  fører	  til	  at	  partene	  kommer	  nærmere	  hverandre	  i	  forståelse.	  	  
Etikk	  beskrives	  av	  noen	  som	  «moralens	  teori»,	  men	  i	  den	  kliniske	  etikken	  er	  vår	  virksomhet	  som	  
oftest	  både	  jordnær	  og	  praktisk.	  	  Flertallet	  av	  sakene	  i	  KEKene	  på	  Oslo	  Universitetssykehus	  tar	  
utgangspunkt	  i	  enkeltpasienters	  situasjon.	  Både	  pasientene	  selv,	  pårørende	  og	  ansatte	  kan	  bringe	  
saker	  fram	  for	  KEK.	  Mange	  av	  sakene	  dreier	  seg	  om	  avslutning	  av	  livsforlengende	  behandling.	  Dette	  
innebærer	  ofte	  svært	  vanskelige	  avveininger	  der	  elementer	  som	  lidelse,	  smerte	  og	  prognose	  ved	  
fortsatt	  intensivbehandling	  holdes	  opp	  mot	  forventningene	  om	  medmenneskelighet	  og	  omsorg.	  Slike	  
drøftinger	  kan	  av	  og	  til	  konkludere	  med	  klare	  råd	  om	  veien	  videre,	  andre	  ganger	  blir	  det	  tydelig	  at	  
det	  går	  an	  å	  tenke	  ganske	  ulikt	  om	  en	  situasjon	  uten	  at	  det	  ene	  veivalget	  fortoner	  seg	  som	  klart	  
riktigere	  enn	  det	  andre.	  	  
	  
Kliniske	  etikk	  –komitéer	  	  startet	  som	  en	  prøveordning	  i	  Norge	  i	  1996.	  I	  dag	  har	  alle	  helseforetak	  en	  
eller	  flere	  KEKer,	  og	  også	  i	  kommunehelsetjenesten	  etableres	  det	  nå	  slike	  komitéer.	  KEKene	  har	  et	  
nasjonalt	  mandat,	  der	  framgår	  det	  blant	  annet	  at	  de	  skal	  bidra	  til	  økt	  etisk	  bevissthet	  og	  kompetanse	  
om	  verdispørsmål	  	  samt	  stimulere	  til	  systematisk	  etisk	  refleksjon.	  De	  skal	  også	  bidra	  til	  forståelse	  av	  
spørsmål	  knyttet	  til	  ressursbruk	  og	  prioriteringer	  i	  helseforetakene.	  Vi	  har	  f.eks.	  hatt	  saker	  der	  
spørsmålet	  om	  kostnaden	  ved	  eksperimentell	  behandling	  ble	  satt	  opp	  mot	  andre	  pasienters	  behov	  
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og	  rettigheter	  innenfor	  det	  samme	  budsjettet.	  Spørsmål	  om	  prioritering	  på	  det	  prinsipielle	  plan	  er	  
vanskelig	  også	  i	  det	  offentlige	  ordskiftet.	  Enda	  mer	  krevende	  blir	  det	  når	  det	  står	  om	  
enkeltmenneskets	  liv	  og	  framtid.	  
	  
Når	  vi	  tenker	  rundt	  vanskelige	  saker,	  bruker	  vi	  gjerne	  noen	  "ideelle	  fordringer"	  som	  
referansepunkter.	  Disse	  er	  å	  gjøre	  vel,	  unngå	  å	  gjøre	  skade,	  rettferdighet	  og	  autonomi.	  
	  
I	  saker	  om	  barn	  løfter	  vi	  også	  ofte	  fram	  samfunnets	  forpliktelse	  til	  å	  påse	  at	  det	  vi	  gjør	  for	  og	  med	  
barn	  skal	  ha	  "barnets	  beste"	  som	  siktemål.	  Det	  er	  ikke	  gitt	  at	  man	  finner	  løsninger	  på	  en	  sak	  som	  
fortoner	  seg	  perfekt	  ut	  fra	  alle	  disse	  fordringene,	  og	  da	  blir	  det	  viktig	  å	  si	  noe	  om	  hvilke	  grunner	  man	  
ser	  for	  å	  prioritere	  ett	  perspektiv	  framfor	  andre.	  I	  slike	  saker	  blir	  det	  spesielt	  viktig	  å	  ha	  pasientens	  
perspektiv	  tydelig	  for	  seg.	  I	  KEKene	  på	  Oslo	  Universitetssykehus	  prøver	  vi	  derfor	  i	  	  de	  fleste	  saker	  som	  
angår	  enkeltpasienter	  å	  ha	  pasienten	  selv	  til	  stede.	  Hvis	  ikke	  dette	  er	  mulig,	  ber	  vi	  om	  at	  pårørende	  
forteller	  oss	  om	  pasienten	  og	  synliggjør	  pasientens	  og	  familiens	  perspektiv.	  
	  
Møter	  med	  pasienter,	  pårørende	  og	  sykehuspersonell	  kan	  innebære	  veldig	  sterke	  opplevelser.	  
Samtidig	  er	  arbeidet	  veldig	  givende,	  fordi	  vi	  så	  ofte	  opplever	  at	  vi	  kan	  bidra	  til	  avklaring	  og	  
tydeliggjøring.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Thor	  Willy	  Ruud	  Hansen	  
Leder	  av	  Klinisk	  Etikk-‐komité	  
Oslo	  Universitetssykehus	  
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Ombudets	  anbefalinger	  
	  
Pasienter	  må	  rutinemessig	  få	  tilbud	  om	  kopi	  av	  henvisning,	  epikrise	  og	  prøvesvar	  	  
Tiltaket	  bedrer	  informasjonen	  til	  pasienten	  og	  samarbeidspartnere,	  og	  kan	  forhindre	  feilinformasjon	  
og	  feilbehandling.	  
	  
Pasienter	  med	  behov	  for	  komplekse	  eller	  langvarige	  og	  koordinerte	  helsetjenester	  har	  krav	  på	  en	  
koordinator.	  Innfri	  denne	  retten.	  
Pasienter	  og	  pårørende	  melder	  fra	  om	  at	  det	  er	  de	  selv	  som	  må	  sikre	  koordinering	  og	  følge	  opp	  at	  de	  
får	  den	  behandling	  og	  de	  hjelpetiltak	  de	  skal.	  
	  
Det	  må	  opprettes	  en	  meldeordning	  om	  uønskede	  hendelser	  i	  kommunehelsetjenesten,	  tilsvarende	  
den	  som	  gjelder	  for	  spesialisthelsetjenesten	  
Mer	  komplekse	  behandlingsforløp	  ivaretas	  av	  kommunen	  som	  følge	  av	  samhandlingsreformen.	  
Læring	  av	  feil	  er	  ikke	  mindre	  viktig	  her	  enn	  i	  spesialisthelsetjenesten.	  
	  
Nav	  sosialtjenesten	  må	  tilby	  inntektssikring	  OG	  sosialfaglig	  arbeid	  
Oslo	  kommune	  må	  påse	  at	  Nav	  sosialtjenesten	  har	  de	  ressurser	  som	  er	  nødvendig	  for	  å	  sikre	  at	  
brukere	  av	  Nav	  sosialtjenesten	  får	  sine	  lovpålagte	  rettigheter.	  Dette	  innebærer	  ikke	  bare	  
inntektssikring,	  men	  at	  Nav	  kontorene	  også	  skal	  ha	  ressurser	  til	  å	  sikre	  at	  den	  enkelte	  
tjenestemottaker	  får	  mulighet	  til	  å	  leve	  og	  bo	  selvstendig	  og	  oppleve	  sosial	  inkludering	  og	  aktiv	  
deltakelse	  i	  samfunnet.	  Barn	  og	  unges	  situasjon	  og	  behov	  skal	  særlig	  vurderes	  og	  vektlegges.	  
	  
Øk	  tilgjengeligheten	  til	  Nav	  –	  reduser	  frustrasjonene	  
Oslo	  kommune	  må	  sikre	  at	  Nav	  sosialtjenesten	  er	  i	  stand	  til	  å	  ivareta	  tilgjengeligheten	  til	  sine	  
tjenester,	  og	  imøtekomme	  Nav	  sitt	  uttalte	  servicemål	  om	  tilbakemelding	  på	  henvendelser	  innen	  48	  
timer.	  Dette	  krever	  gode	  tekniske	  løsninger	  og	  kulturskapende	  holdningsarbeid.	  
	  
Øk	  bokvaliteten	  i	  kommunale	  boliger	  
I	  fjorårets	  årsmelding	  anbefalte	  Ombudet	  at	  det	  ble	  gjort	  en	  ny	  brukerundersøkelse	  blant	  leietakere	  i	  
kommunale	  boliger,	  og	  at	  Kommunerevisjonen	  foretok	  en	  ny	  revidering	  av	  Boligbyggs	  oppfølging	  av	  
sin	  boligmasse.	  På	  bakgrunn	  av	  våre	  erfaringer	  er	  det	  anbefalinger	  vi	  holder	  fast	  ved.	  
	  
Øk	  vedtakskompetansen	  i	  kommunen/bydelen	  som	  ledd	  i	  den	  interne	  kvalitetskontrollen	  
Ombudet	  mottar	  ukentlig	  kopi	  av	  vedtak	  som	  ikke	  fyller	  formkravene	  -‐	  ei	  heller	  begrunnelse	  for	  
avslaget.	  Dette	  gir	  mangelfull	  informasjon	  om	  de	  vurderinger	  som	  er	  gjort,	  svekket	  rettssikkerhet	  og	  
medfører	  vanskeligheter	  for	  klientene	  når	  de	  skal	  klage.	  Det	  medfører	  igjen	  forsinkelser	  i	  
saksbehandlingsprosessen	  som	  kunne	  vært	  unngått.	  	  
	  
Redelighet	  i	  rapportering	  
Rapportering	  skal	  synliggjøre	  virkeligheten,	  virkeligheten	  skal	  ikke	  tilpasses	  rapporteringen.	  Ombudet	  
er	  for	  eksempel	  bekymret	  for	  om	  kravet	  til	  null	  fristbrudd	  i	  spesialisthelsetjenesten	  kan	  påvirke	  hvilke	  
frister	  som	  settes,	  og	  hvilke	  type	  tiltak	  som	  anses	  tilstrekkelige	  til	  at	  fristbrudd	  unngås.	  Pasienter	  
klager	  på	  at	  de	  fikk	  en	  kort	  samtale,	  når	  de	  egentlig	  skulle	  hatt	  en	  operasjon.	  	  
	  
Styrk	  koordineringen	  av	  pasientforløpene	  
Effektive	  pasientforløp	  er	  god	  pasientbehandling,	  en	  styrke	  for	  arbeidsmiljøet	  og	  god	  
samfunnsøkonomi.	  Sykehusene	  må	  lære	  av	  de	  som	  gjør	  det	  best.	  	  
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Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  skal	  arbeide	  for	  at	  det	  i	  Oslo	  kommune	  ikke	  blir	  gjort	  urett	  mot	  
helse-‐	  og	  sosialtjenestenes	  brukere,	  og	  at	  ansatte	  som	  virker	  i	  kommunens	  tjeneste	  ikke	  gjør	  feil	  eller	  
forsømmer	  sine	  plikter.	  	  
	  
Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  er	  også	  Pasient-‐	  og	  brukerombud	  i	  Oslo,	  og	  skal	  arbeide	  for	  å	  ivareta	  
pasientens	  og	  brukerens	  behov,	  interesser	  og	  rettssikkerhet	  overfor	  den	  statlige	  
spesialisthelsetjenesten	  og	  den	  kommunale	  helse-‐	  og	  omsorgstjenesten,	  og	  for	  å	  bedre	  kvaliteten	  i	  
disse	  tjenestene.	  Helsedirektoratet	  er	  ansvarlig	  for	  at	  alle	  fylker	  i	  landet	  har	  en	  slik	  ordning,	  og	  kjøper	  
disse	  tjenestene	  av	  Oslo	  kommune.	  
	  
Ombudets	  arbeidsområde	  omfatter	  den	  offentlige	  helse-‐	  og	  sosialtjenesten,	  og	  private	  institusjoner	  
der	  det	  offentlige	  dekker	  driftsutgifter	  eller	  kjøper	  tjenester.	  Arbeidet	  utføres	  i	  tråd	  med	  instruks	  gitt	  
om	  Ombudets	  virksomhet	  av	  Oslo	  bystyre	  og	  pasient-‐	  og	  brukerrettighetslovens	  kapittel	  8.	  
	  

Antall	  henvendelser	  
I	  2013	  mottok	  Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  4310	  nye	  henvendelser.	  En	  økning	  på	  8	  %	  fra	  året	  før.	  
Ser	  vi	  på	  utviklingen	  fra	  2011	  til	  2013	  har	  antall	  henvendelser	  til	  kontoret	  økt	  med	  32	  %.	  
Henvendelsene	  er	  få	  sett	  i	  forhold	  til	  omfanget	  av	  de	  tjenester	  som	  tilbys	  innen	  helse-‐	  og	  
sosialsektoren.	  Erfaringen	  er	  likevel	  at	  historiene	  bak	  henvendelsene	  kan	  være	  til	  stor	  nytte	  i	  
tjenestestedenes	  kvalitetsarbeid.	  Ofte	  avdekker	  enkeltsaker	  svikt	  i	  tjenestene	  som	  omfatter	  flere	  
pasienter	  og	  brukere	  enn	  de	  som	  henvender	  seg	  til	  Ombudets	  kontor.	  Dette	  bekreftes	  blant	  annet	  
gjennom	  tilsyn	  og	  revisjoner	  gjort	  av	  Fylkesmannen,	  Statens	  helsetilsyn,	  Riksrevisjonen,	  
Kommunerevisjonen	  og	  konsernrevisjonen	  i	  foretakene.	  
	  
Henvendelsene	  vi	  mottar	  har	  fordelt	  seg	  på	  følgende	  måte	  de	  tre	  siste	  årene:	  	  

	   2011	   2012	   2013	  

Spesialisthelsetjenesten	   925	   1218	   1268	  

Kommunehelsetjenesten	   498	   652	   985	  

Kommunale	  omsorgstjenester	   104	   126	   208	  

Nav	  sosialtjenesten	   1446	   1597	   1381	  

Barnevern	   38	   32	   38	  

Nav	  trygd	  og	  arbeid	   154	   173	   148	  

*Annet	   221	   224	   159	  

Sum	   3386	   4022	   4310	  

*	  Annet	  inkluderer	  henvendelser	  fra	  utenfor	  Oslo,	  utenfor	  saksområde,	  og	  henvendelser	  som	  ikke	  inneholder	  
tilstrekkelig	  informasjon	  til	  at	  de	  lar	  seg	  kategorisere.	  
	  

Bistand	  til	  den	  enkelte	  
Våre	  brukere	  representerer	  alle	  lag	  av	  Oslos	  befolkning,	  både	  hva	  gjelder	  alder,	  kjønn,	  sosial	  og	  
kulturell	  bakgrunn.	  Hvilken	  hjelp	  den	  enkelte	  får,	  avhenger	  av	  sakstype	  og	  hva	  som	  har	  skjedd	  i	  saken	  
tidligere,	  og	  kan	  variere	  fra	  klient	  til	  klient.	  Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  ser	  også	  at	  enkelte	  
brukergrupper	  har	  spesielle	  behov	  på	  grunn	  av	  kulturforskjeller	  og/eller	  språkutfordringer.	  Alle	  som	  
kommer	  til	  oss,	  får	  tilbud	  om	  tolk	  dersom	  de	  trenger	  det.	  Enkelte	  kan	  også	  være	  så	  fysisk	  og	  psykisk	  
syke,	  at	  de	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  	  å	  ivareta	  egne	  behov.	  Vi	  møter	  klienter	  som	  har	  ”falt	  utenfor	  eller	  er	  i	  



	  
HELSE-‐,	  SOSIAL-‐	  OG	  ELDREOMBUDET	   7	  

	  

ferd	  med	  å	  falle	  utenfor”	  samfunnet	  for	  øvrig.	  Vi	  har	  saker	  der	  vi	  er	  i	  dialog	  med	  sosialtjenesten	  for	  å	  
ivareta	  klienter	  som	  for	  eksempel	  er	  utestengt	  derfra.	  	  
	  
Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  søker	  å	  løse	  saker	  på	  et	  lavest	  mulig	  nivå,	  og	  alle	  saksbehandlere	  har	  
utstrakt	  brukerkontakt.	  Ofte	  vil	  det	  å	  ta	  en	  telefon	  bidra	  til	  opprydding	  av	  misforståelser	  og	  hjelp	  til	  
kommunikasjon	  mellom	  bruker	  og	  tjenestested,	  slik	  at	  brukernes	  rettigheter	  sikres.	  Slik	  kan	  vi	  bidra	  
til	  oppklaringer	  som	  hindrer	  at	  det	  blir	  fattet	  uriktige	  vedtak	  i	  bydelen,	  og	  lange	  formelle	  
klageprosesser	  unngås.	  Noen	  saker	  krever	  en	  mer	  formell	  saksbehandling.	  Dette	  skjer	  ved	  skriftlig	  
korrespondanse	  med	  tjenestestedene,	  og	  en	  del	  av	  sakene	  sendes	  til	  tilsynsmyndighetene	  eller	  
Norsk	  pasientskadeerstatning.	  Ofte	  ser	  vi	  at	  rettighetsklager	  omgjøres	  av	  førsteinstansen,	  og	  dermed	  
ikke	  blir	  oversendt	  klageinstansen.	  Slik	  som	  i	  denne	  saken:	  
	  

	  
	  
Ombudet	  deltar	  også	  i	  møter	  med	  tjenestested	  og	  bruker/pasient/pårørende	  for	  å	  bidra	  til	  
avklaringer	  og	  bedret	  samarbeid.	  Noen	  saker	  lar	  seg	  raskt	  løse	  ved	  å	  ta	  en	  telefon,	  andre	  saker	  
jobbes	  det	  med	  over	  måneder	  for	  å	  finne	  gode	  løsninger	  eller	  få	  en	  vurdering	  av	  om	  riktig	  bistand	  er	  
gitt.	  
	  
Tabellen	  viser	  tiltakene	  som	  er	  benyttet	  i	  våre	  saker	  i	  2011	  –	  2013	  

	   2011	   2012	   2013	  
Råd	  og	  veiledning	   2204	   2876	   3245	  
Muntlig	  avklaring	   542	   610	   655	  
Skriftlig	  avklaring/klage	   283	   283	   284	  
Fylkesmannen/klagenemnd	   116	   126	   79	  
Møte	  med	  tjenestested	   40	   53	   66	  
Mottatt	  info/annet	   463	   405	   255	  
Råd	  og	  veiledning	  NPE	   88	   150	   202	  
Bistand	  NPE	   14	   15	   13	  
Sum	   3750	   4518	   4799	  

*	  Flere	  tiltak	  kan	  være	  benyttet	  i	  samme	  sak,	  derfor	  stemmer	  ikke	  totaltallet	  med	  antall	  saker.	  
	  

En	  kvinne	  kontaktet	  Ombudet	  da	  hun	  opplevde	  at	  hun	  ikke	  fikk	  tilstrekkelig	  hjelp	  fra	  
sosialtjenesten.	  Hun	  var	  aleneforsørger	  for	  fem	  mindreårige	  barn.	  Sosialtjenesten	  
hadde	  gitt	  stønad	  ut	  fra	  norm	  på	  enslig	  forsørger	  "med	  tre	  barn	  eller	  flere",	  hun	  fikk	  
økonomisk	  stønad	  kun	  for	  tre	  barn	  uten	  ytterligere	  vurderinger.	  Sosialtjenesten	  
hadde	  tidligere	  også	  innvilget	  500	  kroner	  til	  kjøp	  av	  seng,	  mens	  kvinnen	  mente	  det	  
ikke	  strakk	  til.	  Videre	  hadde	  hun	  søkt	  om	  tilleggsstønad	  til	  kjøp	  av	  briller	  og	  kun	  fått	  
innvilget	  995	  kroner	  for	  innfatning	  og	  synsundersøkelse,	  ikke	  for	  glass.	  Ombudet	  
påklaget	  vedtaket	  på	  vegne	  av	  kvinnen,	  og	  fikk	  først	  en	  midlertidig	  forvaltnings	  -‐
melding	  tilbake.	  Deretter	  sendte	  bydelen	  et	  brev	  der	  de	  forsøkte	  å	  tilbakevise	  punkter	  
i	  klagen,	  og	  stilte	  spørsmål	  om	  vi	  ønsket	  å	  opprettholde	  klagen.	  Dette	  mente	  
Ombudet	  kunne	  karakteriseres	  som	  trenering,	  da	  klage	  som	  ikke	  får	  medhold	  i	  1.	  
instans	  skal	  sendes	  klageinstans	  for	  endelig	  avgjørelse.	  Ombudet	  tilskrev	  bydelen	  
igjen,	  opprettholdt	  alle	  punktene	  i	  klagen	  og	  anmodet	  om	  rask	  saksbehandling,	  
eventuelt	  oversendelse	  til	  Fylkesmannen.	  Etter	  skriftlig	  påminnelse	  fikk	  vi	  svar	  fra	  
bydelen,	  to	  og	  en	  halv	  måned	  etter	  at	  opprinnelig	  klage	  ble	  sendt.	  Bydelen	  omgjorde	  
sitt	  tidligere	  vedtak,	  foretok	  en	  konkret	  vurdering	  av	  kvinnens	  økonomiske	  situasjon	  
basert	  på	  reelt	  antall	  barn,	  og	  innvilget	  i	  tillegg	  ekstraytelse	  til	  seng	  og	  klargjorde	  
hvilken	  dokumentasjon	  de	  manglet	  for	  å	  behandle	  søknad	  om	  briller.	  



	  
	  

Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  arbeider	  systematisk	  for	  å	  nå	  flere	  brukere	  enn	  de	  som	  oppsøker	  
vårt	  kontor.	  Dette	  har	  bakgrunn	  i	  antagelsen	  om	  at	  noen	  av	  de	  som	  har	  størst	  behov	  for	  bistand,	  
nødvendigvis	  ikke	  selv	  henvender	  seg	  til	  vårt	  kontor.	  	  
	  

Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudets	  bidrag	  til	  økt	  kvalitet	  i	  helse-‐	  og	  sosialtjenesten	  
Ombudet	  benytter	  erfaringer	  fra	  saker	  vi	  arbeider	  med,	  fra	  dialogen	  med	  tjenestesteder,	  
brukerorganisasjoner	  og	  andre	  med	  kunnskap	  om	  tjenestene	  i	  denne	  delen	  av	  vårt	  arbeid.	  For	  å	  
kunne	  bearbeide	  og	  lære	  av	  alle	  de	  sakene	  som	  er	  behandlet	  hos	  oss,	  er	  innhold	  i	  sakene	  registrert	  i	  
et	  fagsystem.	  Selv	  om	  hver	  sak	  representerer	  noe	  unikt	  for	  den	  klienten	  saken	  gjelder,	  viser	  
gjennomgang	  av	  statistikken	  vår	  ofte	  at	  flere	  saker	  har	  mange	  fellestrekk.	  I	  andre	  situasjoner	  vil	  
enkeltsaken	  være	  unik,	  men	  likevel	  av	  prinsipiell	  karakter	  som	  kan	  gi	  læringsutbytte.	  	  
	  
Ombudet	  gjennomgår	  og	  bearbeider	  informasjon	  og	  statistikk	  før	  møter	  med	  ulike	  aktører	  og	  
tjenestesteder.	  Målet	  er	  at	  tjenestestedene	  og	  politisk	  og	  administrativ	  ledelse	  kan	  bruke	  
informasjonen	  de	  får	  fra	  oss	  i	  eget	  kvalitetsarbeid.	  	  
	  
Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  har	  i	  2013	  formidlet	  våre	  erfaringer	  i	  møter	  med	  tjenestestedene,	  
med	  politisk	  og	  administrativ	  ledelse	  i	  byrådsavdeling	  for	  eldre	  og	  sosiale	  tjenester,	  møter	  med	  
Helse-‐	  og	  sosialkomiteen,	  møter	  med	  administrativ	  og	  politisk	  ledelse	  i	  bydeler,	  i	  Departement	  og	  
Storting	  og	  med	  tilsynsmyndighetene.	  
	  
Ombudet	  er	  i	  økende	  grad	  benyttet	  som	  foredragsholder	  om	  	  pasient-‐	  og	  brukerrettigheter,	  og	  
pasient-‐	  og	  brukererfaringer.	  
	  

Særlig	  arbeid	  overfor	  eldre	  
Eldre	  har	  krav	  på	  helse-‐	  og	  sosiale	  tjenester	  på	  lik	  linje	  med	  andre.	  De	  fleste	  får	  imidlertid	  et	  økende	  
behov	  for	  slike	  tjenester	  med	  årene.	  Mange	  vil	  samtidig	  hevde	  at	  dette	  er	  en	  gruppe	  som	  i	  mindre	  
grad	  enn	  andre	  etterspør	  og	  krever	  sin	  rett.	  	  
	  
Ombudet	  har	  fra	  2012	  en	  egen	  rådgiverstilling	  som	  følger	  opp	  tjenestetilbudet	  til	  eldre	  på	  et	  mer	  
overordnet	  nivå.	  Denne	  stillingen	  utfyller	  det	  arbeidet	  som	  allerede	  gjøres	  for	  denne	  delen	  av	  byens	  
befolkning	  av	  kontorets	  ansatte.	  
	  
For	  å	  styrke	  eldres	  ivaretakelse	  av	  egne	  rettigheter	  har	  Ombudet	  drevet	  utstrakt	  
informasjonsvirksomhet	  overfor	  denne	  gruppen	  i	  2013.	  Informasjonen	  er	  gitt	  direkte	  til	  eldre,	  men	  
også	  til	  pårørende	  som	  i	  mange	  tilfeller	  er	  de	  som	  ivaretar	  de	  eldres	  rettigheter.	  Det	  har	  vært	  møter	  
på	  dagsentrene,	  sykehjem,	  pårørendemøter	  på	  sykehjem,	  foredrag	  på	  Pårørendeskoler,	  innlegg	  på	  
ulike	  konferanser	  med	  søkelys	  på	  tjenester	  til	  eldre.	  
	  
Når	  Ombudet	  har	  hatt	  møte	  med	  ledelse	  og	  ansatte	  ved	  sykehjemmene,	  er	  det	  bidratt	  med	  
erfaringer	  fra	  enkeltsaker	  vi	  har	  hatt	  ved	  det	  aktuelle	  stedet	  og	  bearbeidet	  statistikk.	  I	  tillegg	  har	  en	  
gjennomgang	  av	  resultater	  fra	  kvalitetsrapportene	  og	  bruker-‐	  og	  pårørendeundersøkelser	  ved	  
sykehjemmet	  vært	  tema.	  Disse	  gir	  et	  godt	  utgangspunkt	  til	  å	  diskutere	  den	  generelle	  situasjonen	  ved	  
sykehjemmene.	  	  
	  
I	  forbindelse	  med	  Verdensdagen	  for	  psykisk	  helse,	  der	  tema	  i	  år	  var	  ”se	  hverandre,	  gjør	  en	  forskjell”,	  
var	  Ombudet	  i	  samarbeid	  med	  Rådet	  for	  psykisk	  helse,	  Mental	  helse	  ungdom	  og	  Velferdstinget	  i	  Oslo	  
og	  Akershus	  med	  på	  å	  gjennomføre	  flere	  arrangementer	  for	  eldre	  i	  Oslo.	  Målet	  var	  å	  sette	  fokus	  på	  
eldres	  mentale	  helse.	  Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  har	  også	  hatt	  møter	  med	  eldrerådene	  og	  
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deltatt	  i	  forberedelsene	  og	  gjennomføringen	  av	  arrangementet	  i	  Rådhuset	  i	  forbindelse	  med	  FNs	  
internasjonale	  eldredag.	  	  
	  
For	  utfyllende	  informasjon	  om	  Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  vises	  det	  til	  Ombudets	  årsberetning.	  	  
	  
	  

SAMHANDLINGSREFORMEN	  
	  
Målet	  med	  samhandlingsreformen	  er	  å	  forebygge	  mer,	  behandle	  tidligere	  og	  samhandle	  bedre.	  
Pasienter	  og	  brukere	  skal	  få	  tidlig	  og	  god	  hjelp	  når	  de	  trenger	  det,	  nærmest	  mulig	  der	  de	  bor.	  De	  skal	  
få	  rett	  behandling	  til	  rett	  tid	  på	  rett	  sted	  gjennom	  et	  helhetlig	  og	  koordinert	  tjenestetilbud	  i	  helse-‐	  og	  
omsorgstjenesten.	  
	  
Pasienter	  blir	  nå	  utskrevet	  fra	  sykehus	  tidligere	  enn	  før	  og	  har	  behov	  for	  mer	  medisinsk	  oppfølging	  i	  
kommunehelsetjenesten.	  Det	  krever	  god	  informasjonsutveksling.	  Ofte	  mangler	  vesentlig	  informasjon	  
om	  pasienten,	  som	  ajourførte	  medisinlister,	  gode	  epikriser	  og	  behov	  for	  hjelpemidler.	  Saker	  til	  
Ombudet	  avdekker	  uenighet	  mellom	  sykehuset	  og	  kommunen	  i	  hvilke	  behandlings-‐	  og	  
oppfølgingsbehov	  pasienten	  har.	  Fra	  flere	  hold	  reises	  det	  spørsmål	  om	  helsetjenesten	  i	  kommunen	  
har	  tilstrekkelige	  ressurser	  til	  å	  møte	  de	  endrede	  oppgavene.	  	  
	  
Våre	  erfaringer	  viser	  at	  terskelen	  for	  å	  få	  langtids	  sykehjemsplass	  oppleves	  høy	  og	  at	  avlastnings-‐	  og	  
rehabiliteringstilbud	  kan	  være	  vanskelig	  å	  få.	  Det	  uttrykkes	  bekymring	  for	  om	  pasienter	  som	  blir	  
utskrevet	  fra	  sykehus	  blir	  prioritert	  fremfor	  hjemmeboende	  med	  behov	  for	  avlastning,	  rehabilitering	  
og	  sykehjemsplass.	  Videre	  viser	  saker	  som	  omhandler	  sykehjem	  at	  mange	  pårørende	  er	  misfornøyd	  
med	  innholdet	  i	  den	  behandling,	  pleie	  og	  omsorg	  som	  gis.	  	  
	  
Da	  samhandlingsreformen	  ble	  innført	  i	  2012	  ble	  det	  innført	  en	  kommunal	  medfinansiering	  av	  
spesialisthelsetjenesten,	  begrenset	  til	  somatiske	  sykehus.	  Dersom	  en	  kommune	  ikke	  kan	  ta	  imot	  en	  
pasient	  som	  er	  ferdigbehandlet	  på	  sykehus,	  må	  kommunen	  betale	  kr	  4000	  per	  døgn.	  Slik	  
medfinansiering	  er	  ikke	  innført	  i	  psykiatrien,	  og	  kommunene	  har	  derfor	  ikke	  det	  samme	  presset	  til	  å	  
skaffe	  et	  egnet	  behandlingstilbud	  straks	  psykiatrisk	  spesialisthelsetjeneste	  melder	  at	  pasienten	  er	  
utskrivningsklar.	  Det	  samme	  gjelder	  for	  spesialisert	  behandling	  av	  rusmiddelavhengighet.	  Det	  er	  gitt	  
signaler	  om	  innføring	  av	  kommunal	  medfinansiering	  også	  innen	  psykisk	  helsevern	  og	  spesialisert	  
behandling	  av	  rusavhengige.	  Det	  er	  et	  behov	  for	  at	  det	  bygges	  opp	  kompetanse	  og	  kapasitet	  overfor	  
disse	  pasientgruppene	  uavhengig	  av	  hvilken	  finansieringsordning	  som	  velges.	  	  
	  

	  
	  

Ombudet	  ble	  kontaktet	  av	  en	  mann	  som	  var	  innlagt	  på	  en	  akuttavdeling.	  Avdelingen	  
hadde	  tatt	  han	  inn	  for	  innleggelse	  en	  uke,	  til	  tross	  for	  at	  de	  egentlig	  ikke	  anså	  at	  
deres	  avdeling	  var	  riktig	  instans.	  Målet	  var	  imidlertid	  at	  han	  kunne	  få	  stabilisert	  sin	  
situasjon.	  Nå	  fryktet	  pasienten	  for	  hva	  som	  ventet	  han	  i	  sin	  egen	  bydel	  når	  han	  ble	  
utskrevet.	  Hans	  oppfatning	  var	  at	  bydelen	  i	  for	  lang	  tid	  hadde	  tilbudt	  han	  mangelfull	  
hjelp,	  noe	  som	  gjorde	  han	  sykere.	  Ombudet	  fikk	  bekreftet	  dette	  synspunktet	  av	  
behandlingsansvarlig	  på	  sykehuset	  hvor	  mannen	  var	  innlagt.	  De	  var	  kjent	  med	  at	  
spesialisthelsetjenesten	  tidligere	  hadde	  anmodet	  bydelen	  om	  skaffe	  et	  tilstrekkelig	  
tilbud,	  uten	  at	  dette	  var	  etterkommet.	  Ombudet	  bistår	  klienten	  videre	  i	  sak	  overfor	  
bydelen.	  



	  
	  

Spesialisthelsetjenesten	  gir	  uttrykk	  for	  bekymring,	  de	  får	  ikke	  skrevet	  ut	  behandlingsklare	  pasienter	  
fordi	  bydelene	  ikke	  har	  nødvendig	  tilbud	  etter	  utskrivelsen.	  	  
	  
Kunnskapssenteret	  undersøker	  årlig	  pasienters	  erfaringer	  med	  norske	  sykehus.	  I	  sin	  rapport	  
Pasienterfaringer	  med	  norske	  sykehus:	  Nasjonale	  resultater	  i	  2012	  oppsummeres	  hovedfunnene	  som	  
berører	  samhandling	  direkte	  som	  følger:	  Det	  er	  forbedringspotensial	  i	  norske	  sykehus,	  spesielt	  på	  
indikatorene	  utskriving,	  samhandling,	  ventetid	  og	  organisering	  av	  sykehusets	  arbeid.	  52	  prosent	  av	  
pasientene	  mener	  at	  de	  ”ikke	  i	  det	  hele	  tatt”,	  ”i	  liten	  grad”	  eller	  ”i	  noen	  grad”	  ble	  informert	  om	  hvilke	  
plager	  de	  kunne	  regne	  med	  å	  få	  i	  tiden	  etter	  utskriving.	  49	  prosent	  av	  pasientene	  mener	  at	  de	  ”ikke	  i	  
det	  hele	  tatt”,	  ”i	  liten	  grad”	  eller	  ”i	  noen	  grad”	  fikk	  informasjon	  om	  hva	  de	  kunne	  gjøre	  ved	  eventuelle	  
tilbakefall.	  40	  prosent	  av	  pasientene	  opplevde	  ”ikke	  i	  det	  hele	  tatt”,	  ”i	  liten	  grad”	  eller	  ”i	  noen	  grad”	  
at	  sykehuset	  samarbeidet	  bra	  med	  fastlegen	  om	  det	  de	  var	  innlagt	  for.	  	  
	  
For	  å	  sikre	  et	  mer	  helhetlig	  og	  koordinert	  tjenestetilbud	  i	  helse-‐	  og	  omsorgstjenesten	  må	  tiltak	  
iverksettes	  på	  dette	  området.	  Det	  vil	  også	  bidra	  til	  økt	  trygghet	  og	  tillit	  hos	  pasientene.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

HELSE-‐	  OG	  OMSORGSTJENESTEN	  I	  OSLO	  KOMMUNE	  
	  
Oslo	  har	  i	  sum	  gode	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester.	  Men	  de	  kan	  bli	  bedre.	  Mange	  av	  de	  som	  oppsøker	  
Ombudet	  har	  mistet	  tilliten	  til	  tjenestestedet	  de	  er	  avhengig	  av,	  i	  en	  svært	  sårbar	  situasjon	  i	  livet.	  De	  
er	  ute	  av	  stand	  til	  å	  stelle	  seg	  selv,	  de	  er	  syke	  eller	  pårørende	  til	  syke	  og	  døende.	  Tilliten	  har	  fått	  en	  
brist	  fordi	  tjenesten	  ikke	  gis	  når	  den	  er	  lovet,	  ikke	  følges	  opp,	  ikke	  gis	  i	  det	  hele	  tatt	  eller	  gis	  på	  en	  
måte	  som	  ikke	  gir	  forventet	  resultat.	  At	  det	  innrømmes	  når	  feil	  skjer	  eller	  tilbudet	  er	  mangelfullt	  
inngir	  tillit.	  Når	  uheldige	  hendelser	  og	  mangelfulle	  tjenestetilbud	  benektes	  eller	  bortforklares	  skaper	  
det	  mistillit.	  Tillit	  er	  en	  skjør	  ting.	  Den	  rives	  raskere	  ned	  enn	  den	  bygges	  opp.	  
	  
Ombudet	  hadde	  økning	  i	  antall	  henvendelser	  som	  omhandlet	  kommunale	  helse-‐	  og	  
omsorgstjenester	  i	  2013.	  Ombudet	  vil	  bemerke	  at	  tallene	  i	  seg	  selv	  ikke	  sier	  noe	  om	  kvaliteten	  på	  
tjenestene.	  At	  henvendelsene	  til	  Ombudet	  økte	  i	  fjor,	  kan	  trolig	  heller	  forklares	  med	  at	  Ombudet	  har	  
lykkes	  i	  å	  bli	  bedre	  kjent,	  enn	  at	  kvaliteten	  på	  tjenestene	  er	  blitt	  dårligere.	  Sannsynligvis	  vil	  antall	  
henvendelser	  fortsette	  å	  øke	  ettersom	  stadig	  flere	  blir	  kjent	  med	  ordningen.	  Ikke	  sjelden	  hører	  vi	  
personer	  som	  henvender	  seg	  sier	  at	  dette	  hadde	  de	  gjort	  for	  lenge	  siden,	  om	  de	  hadde	  vært	  
informert	  om	  muligheten.	  Det	  oppfatter	  vi	  som	  positivt,	  fordi	  vi	  kan	  være	  til	  nytte	  for	  folk,	  men	  også	  
fordi	  det	  gir	  tjenestene	  og	  ansvarlige	  politikere	  flere	  tilbakemeldinger	  om	  hvordan	  kvaliteten	  på	  
tjenestene	  kan	  styrkes,	  og	  muligens	  også	  om	  områder	  hvor	  det	  bør	  settes	  inn	  økte	  ressurser.	  



	  
HELSE-‐,	  SOSIAL-‐	  OG	  ELDREOMBUDET	   11	  

	  

Henvendelsene	  om	  kommunale	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester	  har	  fordelt	  seg	  som	  følger	  i	  	  
2011-‐2013	  	  

	  	   2011	   2012	   2013	  
Heldøgns	  boform/institusjon	   778	   233	   355	  
Hjemmesykepleie	   25	   41	   68	  
Allmennlegetjeneste	   200	   211	   280	  
Annen	  Kommunehelsetjeneste	   36	   60	   65	  
Psykisk	  helsearbeid	   28	   22	   29	  
Legevakt	   23	   31	   40	  
Helsestasjon,	  skolehelsetjeneste	   12	   7	   6	  
Fengselshelsetjeneste	   2	   12	   14	  
Rehabilitering,	  habilitering	   13	   35	   38	  
Praktisk	  bistand	   43	   54	   128	  
Brukerstyrt	  personlig	  assistent	   14	   14	   13	  
Avlastning/støttekontakt	   21	   34	   28	  
Omsorgslønn	   4	   12	   17	  
Barnebolig/omsorgsbolig	   7	   12	   22	  
Sum	   630	   778	   1103	  

	  

Erfaringer	  uavhengig	  av	  tjenestetilbud	  
Ombudet	  erfarer	  stor	  variasjon	  fra	  tjenestestedene	  i	  om	  de	  henviser	  til	  Ombudet	  eller	  ei.	  Særlig	  
fastleger	  kjenner	  dårlig	  til	  Ombudet	  og	  dets	  mandat.	  Når	  dialog	  opprettes	  gis	  det	  gode	  
tilbakemeldinger	  fra	  både	  pasienter,	  klienter,	  pårørende	  og	  tjenestesteder	  –	  også	  der	  en	  klage	  er	  
utgangspunktet	  for	  dialogen.	  Ombudet	  ser	  at	  bruken	  av	  kontorets	  kompetanse	  som	  ”mellommann”	  
er	  positivt.	  De	  fleste	  av	  klientene	  som	  henvender	  seg	  er	  avhengig	  av	  tjenesteyter	  også	  i	  fremtiden	  og	  
ønsker	  primært	  en	  god	  relasjon	  til	  tjenestestedet.	  
	  
I	  2012	  hadde	  Ombudet	  dialog	  med	  Byrådsavdelingen	  for	  eldre	  og	  bydelene	  om	  at	  informasjon	  om	  
Ombudet	  burde	  gis	  samtidig	  med	  vedtak	  som	  kommunen	  treffer.	  Dette	  ble	  inntatt	  som	  
standardtekst	  i	  vedtakene	  i	  2013.	  
	  

Kommunikasjon	  
God	  og	  effektiv	  helsehjelp	  forutsetter	  samhandling	  og	  kommunikasjon	  mellom	  pasienter	  og	  i	  mange	  
tilfeller	  mellom	  pårørende	  og	  helsetjenesten.	  Hva	  sikrer	  god	  kommunikasjon?	  Bruk	  av	  tolk	  kan	  være	  
nødvendig.	  Ombudet	  ser	  at	  det	  stadig	  brukes	  familiemedlemmer	  eller	  pårørende	  som	  tolk.	  Dette	  er	  
meget	  uheldig	  og	  innebærer	  stor	  risiko	  for	  feilinformasjon.	  
	  
Når	  det	  gjelder	  de	  ansattes	  språkkunnskaper	  på	  tjenestestedene	  er	  dette	  stadig	  kilde	  til	  
kommunikasjonsvansker	  mellom	  pasient	  og	  ansatte,	  samt	  mellom	  pårørende	  og	  ansatte.	  Det	  er	  ikke	  
alltid	  tilstrekkelig	  at	  ansatte	  tilfredsstiller	  de	  formelle	  språkkravene	  kommunen	  stiller.	  Ledelsen	  har	  
et	  selvstendig	  ansvar	  for	  å	  sikre	  at	  de	  ansattes	  språkkunnskaper	  er	  tilstrekkelige	  til	  å	  sikre	  nødvendig	  
og	  forsvarlig	  kommunikasjon	  med	  pasienter,	  pårørende	  og	  andre.	  
	  

Veiledningsplikten	  
Ombudet	  vil	  understreke	  veiledningsplikten	  som	  påligger	  tjenesteytere.	  Den	  innebærer	  en	  aktiv	  plikt,	  
men	  Ombudet	  erfarer	  at	  omfanget	  av	  informasjon	  som	  gis	  ut	  blir	  for	  snevert.	  Det	  kan	  være	  vanskelig	  
for	  klientene	  å	  stille	  alle	  relevante	  spørsmål	  vedrørende	  søknad	  om	  for	  eksempel	  omsorgsbolig	  eller	  



	  
	  

sykehjem.	  De	  kjenner	  ikke	  alltid	  til	  omfanget	  av	  tilbud	  kommunen	  har,	  og	  skal	  informeres	  om	  tilbud	  
som	  kan	  være	  aktuelle.	  
	  

	  

Ansvarsforhold	  og	  bydels/kommunetilhørighet	  
Ombudet	  har	  hatt	  flere	  saker	  som	  omhandler	  tvist	  om	  hvilken	  bydel	  eller	  kommune	  som	  har	  
saksansvaret	  for	  klienten/pasienten.	  Det	  til	  tross	  for	  at	  dette	  er	  regulert	  i	  både	  rundskriv	  og	  
fellesskriv	  for	  Oslo	  kommune.	  	  
	  

	  

Forsvarlig	  journalføring	  
Journalen	  er	  et	  sentralt	  dokument	  og	  kilde	  til	  informasjon	  for	  alle	  klienter	  og	  pasienter.	  Når	  feil	  
informasjon	  gjentas	  ofte	  nok	  i	  journalen,	  blir	  denne	  lagt	  til	  grunn	  som	  korrekt	  informasjon.	  
Samhandlingsreformen	  har	  medført	  et	  raskere	  og	  tettere	  behov	  for	  tverretatlig	  og	  tverrfaglig	  
samarbeid.	  Dette	  forsterker	  behovet	  for	  en	  korrekt	  og	  forsvarlig	  journalføring.	  I	  enkelte	  saker	  hos	  
Ombudet	  avdekkes	  det	  store	  mangler	  og	  ufullstendige	  journaler	  hos	  både	  fastleger,	  
hjemmesykepleie	  og	  på	  sykehjem.	  	  
	  

Bekymring	  for	  å	  klage	  
Ombudet	  har	  gjentatte	  ganger	  påpekt	  at	  pårørende	  og	  klienter	  kan	  kvie	  seg	  for	  å	  klage	  til	  
tjenesteyter	  eller	  kommunen.	  Dette	  er	  ingen	  ønsket	  situasjon,	  men	  likefullt	  en	  realitet.	  Ombudet	  har	  
mange	  henvendelser	  hvor	  dette	  blir	  et	  tema	  enten	  i	  enkeltsakene	  eller	  i	  forbindelse	  med	  
undervisning/besøk	  på	  tjenestestedene.	  Disse	  sakene	  kan	  illustrere	  dette:	  
	  

	  

	  

I	  dialogen	  mellom	  en	  eldre	  dame	  og	  en	  bydel	  var	  hennes	  ønske	  om	  fast	  
sykehjemsplass	  oversett.	  Ombudet	  viste	  til	  at	  bestillerenheten	  måtte	  hjelpe	  kvinnen	  
med	  å	  nedtegne	  en	  søknad	  når	  det	  var	  det	  pasienten	  ønsket	  og	  hun	  ikke	  selv	  klarte	  
det.	  Bestillerenheten	  endret	  sine	  vedtak	  og	  nedtegnet	  en	  søknad	  om	  fast	  
sykehjemsplass	  på	  bakgrunn	  av	  Ombudets	  henvendelse.	  Vurderingsbesøk	  skal	  
gjennomføres	  både	  for	  å	  oppklare	  eventuelle	  misforståelse	  i	  de	  faktiske	  forhold	  rundt	  
pasienten,	  og	  for	  å	  vurdere	  behovet	  for	  fast	  sykehjemsplass.	  

Ombudet	  ble	  kontaktet	  av	  en	  ansatt	  på	  sykehuset	  som	  hadde	  en	  utskrivningsklar	  
pasient.	  Det	  var	  tvist	  om	  hvilken	  bydel	  som	  skulle	  ha	  oppfølgingsansvaret	  for	  
pasienten.	  Ingen	  av	  bydelene	  var	  særlig	  interessert	  i	  å	  ta	  imot	  henvendelser	  fra	  
pårørende	  eller	  starte	  saksbehandling	  av	  aktuelle	  søknader.	  Ombudet	  påpekte	  at	  det	  
var	  bydel	  A	  som	  var	  ansvarlig	  og	  henviste	  til	  fellesskrivet	  som	  pålegger	  bydelene	  å	  
oversende	  saken	  til	  byrådsavdelingen	  innen	  fristen	  dersom	  bydelene	  ikke	  kommer	  til	  
enighet.	  Ombudet	  purret	  senere	  på	  svaret	  og	  etter	  ca	  4	  måneder	  fikk	  Ombudet	  
skriftlig	  tilbakemelding	  og	  bekreftelse	  på	  bydelstilhørighet.	  

En	  kvinne	  ringer	  til	  Ombudet.	  Hun	  har	  fått	  avslag	  på	  TT-‐kort.	  Det	  er	  ikke	  oppgitt	  
begrunnelse	  for	  avslaget	  i	  vedtaket.	  Klient	  sier	  hun	  er	  svært	  svaksynt	  og	  har	  gode	  
legeerklæringer.	  Hun	  har	  ikke	  tatt	  opp	  avslaget	  med	  bydelen.	  Hun	  forteller	  hun	  er	  
redd	  for	  å	  gjøre	  dette.	  Ombudet	  bistod	  klienten	  med	  klagebistand,	  men	  saken	  er	  ikke	  
ferdigbehandlet.	  
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Psykisk	  helsearbeider	  i	  bydelene	  
Ombudet	  mottar	  få	  henvendelser	  vedrørende	  denne	  tjenesten.	  I	  2012	  mottok	  Ombudet	  22	  saker,	  i	  
2013	  berørte	  30	  henvendelser	  direkte	  spørsmål	  om	  denne	  tjenesten.	  I	  tillegg	  har	  Ombudet	  hatt	  
dialog	  med	  aktuelle	  tjenestesteder	  og	  andre	  tilbud	  som	  Personlig	  ombud	  og	  Fontenehuset	  som	  yter	  
tjenester	  til	  den	  samme	  gruppen.	  
	  
Henvendelsesgrunnene	  omhandler	  klage	  på	  manglende	  helsehjelp,	  manglende	  informasjon,	  samt	  
spørsmål	  i	  tilknytning	  til	  taushetsplikt	  og	  klageadgang.	  Erfaringen	  fra	  sakene	  og	  dialogen	  med	  
bydelene	  er	  sammenfallende.	  Dette	  er	  det	  viktig	  å	  påpeke	  fordi	  det	  er	  ingen	  selvfølge	  av	  tjenesteyter	  
og	  tjenestemottaker	  har	  lik	  forståelse	  av	  tjenestetilbudet.	  Både	  de	  som	  henvender	  seg	  til	  Ombudet	  
og	  tjenesteapparatet	  har	  bekymring	  for	  manglende	  tilbud	  til	  pasientene.	  De	  opplever	  stor	  variasjon	  i	  
samarbeidet	  med	  spesialisthelsetjenesten.	  Ansatte	  i	  kommunen	  gir	  uttrykk	  for	  at	  de	  ansatte	  i	  
spesialisthelsetjenesten	  har	  vekslende	  og/eller	  manglende	  kunnskap	  om	  det	  kommunale	  tilbudet;	  
hva	  kommunen	  skal	  dekke	  og	  hvordan	  hjelpen	  kan	  gis.	  	  
	  

	  

Omsorgsbolig	  og	  barnebolig:	  
Ombudet	  har	  hatt	  en	  liten	  økning	  i	  antall	  saker	  om	  gjelder	  omsorgsbolig	  og	  barneboliger.	  
Henvendelsene	  omhandler	  mangel	  på	  omsorgsfull	  hjelp,	  nødvendig	  helsehjelp,	  manglende	  
medvirkning	  eller	  informasjon.	  Ombudet	  stiller	  spørsmål	  ved	  om	  bydelene	  i	  tilstrekkelig	  grad	  foretar	  
et	  konkret	  individuelt	  skjønn	  i	  saksbehandlingen.	  
	  

En	  mann	  ringte	  Ombudet	  angående	  sin	  forelder	  (heretter	  kalt	  pasienten)	  på	  
sykehjem.	  Mannen	  hadde	  en	  rekke	  ganger	  forsøkt	  å	  si	  fra	  til	  personalet	  om	  mangler	  
ved	  behandlingen	  pasienten	  fikk.	  Pasienten	  var	  alvorlig	  kreftsyk	  og	  hadde	  kort	  tid	  
igjen	  å	  leve.	  Han	  forteller	  at	  sykehjemslegen	  ikke	  hadde	  lest	  journalen	  eller	  epikrisen	  
og	  dermed	  ikke	  var	  orientert	  om	  pasientens	  helsesituasjon.	  Videre	  at	  lindrende	  
medisiner	  ikke	  ble	  gitt,	  alarmklokken	  var	  utenfor	  rekkevidde	  slik	  at	  pasienten	  ikke	  fikk	  
bistand	  til	  toalettbesøk,	  bemanningen	  var	  mangelfull,	  eiendeler	  ble	  borte	  fra	  
pasientens	  rom	  m.m.	  Alle	  forhold	  var	  tatt	  opp	  med	  sykehjemmet.	  Personalet	  reagerte	  
vennlig	  og	  igangsatte	  tiltak	  umiddelbart.	  Dessverre	  varte	  tiltakene	  sjelden	  lenge.	  
Pasienten	  selv	  ville	  ikke	  klage,	  han	  ville	  ikke	  være	  til	  bry.	  Derfor	  ønsker	  mannen	  at	  
dette	  skulle	  anses	  som	  en	  orientering,	  ikke	  en	  spesifikk	  klage,	  og	  uten	  pasientens	  
viten	  og	  navn.	  Han	  presiserte	  at	  gjenkjennelse	  ikke	  måtte	  skje,	  og	  i	  hvert	  fall	  ikke	  i	  
den	  korte	  tiden	  pasienten	  hadde	  igjen	  å	  leve.	  Det	  ville	  forverre	  pasientens	  situasjon	  
ytterligere	  å	  vite	  at	  noen	  trodde	  pasienten	  har	  klaget.	  Hensikten	  med	  orienteringen	  
var	  å	  informere	  om	  situasjonen	  på	  sykehjemmet.	  

En	  bydel	  fattet	  vedtak	  der	  søknad	  om	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester,	  samtaler	  med	  
psykiatrisk	  sykepleier,	  ble	  avslått	  med	  henvisning	  til	  søkers	  alder.	  Hun	  var	  70	  år.	  
Bydelen	  opplyste	  I	  vedtaket	  at	  de	  kun	  ga	  denne	  helsehjelpen	  til	  personer	  mellom	  18	  
og	  65	  år.	  Dette	  er	  den	  eneste	  begrunnelsen	  i	  vedtaket.	  I	  Helsedirektoratets	  veileder	  
"Forebygging,	  utredning	  og	  behandling	  av	  psykiske	  lidelser	  hos	  eldre"	  utgitt	  07/2013	  
på	  side	  25	  står	  det	  følgende:	  	  "Psykisk	  helsearbeid/helsetjenester	  skal	  gi	  tilbud	  til	  
eldre	  med	  psykiske	  lidelser	  på	  lik	  linje	  med	  tjenestetilbudet	  til	  den	  voksne	  
befolkningen	  for	  øvrig.	  Den	  psykiske	  helsetjenesten	  kan	  ikke	  avvise	  pasienter	  på	  
grunn	  av	  alder."	  Ombudet	  har	  påklaget	  vedtaket	  og	  vil	  følge	  opp	  dette	  i	  2014.	  



	  
	  

	  
	  
En	  omsorgsbolig	  er	  en	  bolig	  tilpasset	  orienterings-‐	  og	  bevegelseshemmede	  og	  fysisk	  tilrettelagt	  slik	  at	  
beboere	  etter	  behov	  skal	  kunne	  motta	  heldøgns	  pleie	  og	  omsorg.	  Omsorgsboliger	  er	  ikke	  fast	  
bemannet,	  men	  beboere	  vil	  få	  tildelt	  hjemmetjenester	  etter	  behov	  på	  individuell	  basis	  som	  andre	  
hjemmeboende	  jf	  Rundskriv	  I-‐27/97.	  Ombudet	  stiller	  spørsmålstegn	  ved	  hva	  en	  omsorgsbolig	  
fremstår	  som	  i	  praksis,	  ettersom	  flere	  av	  bydelene	  har	  boliger	  med	  heldøgnsbemanning,	  herunder	  
våken	  nattevakt.	  	  
	  
Ombudet	  er	  bekymret	  for	  kvalitetssikringen	  av	  denne	  tjenesten.	  For	  barneverninstitusjoner	  og	  sentre	  
for	  foreldre	  og	  barn	  skal	  det	  gis	  godkjenning	  av	  regional	  godkjenningsmyndighet	  før	  oppstart	  og	  det	  
skal	  føres	  årlig	  tilsyn	  og	  etterfølgende	  kontroll	  fra	  ulike	  uavhengige	  instanser.	  Det	  foreligger	  ikke	  
samme	  kvalitetskontroll	  for	  omsorgsboliger	  og	  barneboliger.	  Ombudet	  stiller	  spørsmål	  ved	  denne	  
forskjellsbehandlingen	  av	  botilbudene.	  I	  dag	  er	  det	  bydelene	  selv	  som	  har	  ansvaret	  for	  
kvalitetssikringen	  og	  Fylkesmannen	  foretar	  tilsyn	  enten	  som	  hendelsestilsyn	  eller	  ved	  
landsomfattende	  tilsyn.	  I	  saker	  Ombudet	  kjenner	  til	  der	  tilsynet	  har	  funnet	  alvorlige	  avvik,	  der	  
beboerne	  ikke	  får	  et	  forsvarlig	  tilbud,	  har	  lukking	  av	  disse	  avvikene	  tatt	  lang	  tid.	  Og	  i	  hele	  denne	  tiden	  
har	  dette	  vært	  beboernes	  hjem.	  
	  
Beboerne	  i	  omsorgsboliger	  og	  barneboliger	  vurderes	  å	  være	  i	  en	  særlig	  sårbar	  gruppe,	  både	  på	  grunn	  
av	  språk,	  alder,	  kognitive	  ferdigheter,	  fysisk	  og	  psykisk	  helse.	  Hvorfor	  skal	  disse	  beboerne	  ha	  et	  
svakere	  rettsvern	  enn	  barn	  på	  barneverninstitusjon	  eller	  pasienter	  på	  sykehjem?	  
	  

Helsestasjon/skolehelsetjeneste:	  
Ombudet	  mottar	  fortsatt	  få	  saker	  om	  dette	  temaet,	  til	  tross	  for	  manglende	  antall	  kontroller	  til	  de	  
minste	  barna.	  Ombudet	  påpekte	  dette	  allerede	  i	  årsmeldingen	  for	  2011.	  Ombudets	  bekymring	  har	  
senere	  blitt	  bekreftet	  –	  både	  via	  enkeltsaker	  der	  klienter	  etterspør	  rettigheter	  for	  faste	  kontroller,	  og	  
ikke	  minst	  ved	  Fylkesmannens	  landsomfattende	  tilsyn	  med	  helsestasjonene	  i	  2013.	  
Tilsynsrapportene	  beskriver	  ulike	  avvik	  –	  blant	  annet	  at	  helsestasjonene	  noen	  steder	  ikke	  har	  
tilstrekkelig	  kunnskap	  og	  forståelse	  om	  hva	  «retningslinjer»	  innebærer	  –	  og	  de	  har	  valgt	  å	  se	  bort	  fra	  
de	  føringer	  som	  er	  gitt.	  For	  Oslo	  kommune	  ble	  det	  ført	  tilsyn	  med	  tre	  bydeler.	  Det	  ble	  funnet	  avvik	  
ved	  alle	  bydelene	  ettersom	  bydelene	  ikke	  sikret	  at	  alle	  barn	  i	  aldersgruppen	  0-‐6	  år	  fikk	  forsvarlige	  
helsekontroller.	  Bydelene	  utelot	  flere	  kontroller	  og	  det	  var	  variabler	  i	  måten	  den	  enkelte	  kontroll	  ble	  
utført	  på.	  Barneombudet	  har	  også	  hatt	  et	  fokus	  på	  helsestasjon-‐	  og	  skolehelsetjenestetilbudet.	  I	  
samarbeid	  er	  det	  derfor	  inntatt	  informasjon	  om	  Ombudet	  på	  Barneombudets	  side	  med	  direkte	  lenke	  
til	  Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudets	  hjemmeside.	  	  
	  

Hjemmesykepleie	  
Sentrale	  problemstillinger	  i	  henvendelser	  om	  hjemmesykepleien	  er	  språk,	  tilgjengelighet,	  tid,	  
journalføring	  og	  uregelmessig	  oppmøte.	  Antall	  saker	  med	  hjemmesykepleie	  har	  økt	  med	  ca	  45	  %	  fra	  

En	  mann	  med	  mangeårig	  schizofrenidiagnose	  fikk	  beskjed	  om	  å	  flytte	  fra	  sin	  
omsorgsbolig	  i	  et	  bosenter.	  Bydelen	  mente	  tilbudet	  var	  for	  dyrt	  da	  han	  ikke	  benyttet	  
senterets	  aktivitetstilbud.	  Mannen	  mente	  at	  han	  benyttet	  dette	  i	  noen	  grad	  og	  han	  
var	  svært	  fortvilet	  over	  å	  måtte	  flytte.	  Det	  var	  heller	  ikke	  stilt	  krav	  til	  
aktivitetsutnyttelse	  fra	  bydelens	  side.	  Han	  hadde	  bodd	  mange	  ulike	  steder	  og	  hadde	  
endelig	  slått	  seg	  til	  ro	  i	  sin	  nåværende	  bolig.	  Etter	  ca	  20	  år	  med	  sykdom	  var	  det	  klare	  
tegn	  til	  funksjonsforbedring.	  Pårørende	  var	  redd	  han	  ville	  få	  funksjonsfall	  om	  han	  
måtte	  flytte	  til	  det	  stedet	  bydelen	  hadde	  pekt	  ut.	  Ombudet	  skrev	  til	  Fylkesmannen	  og	  
ba	  om	  vurdering	  av	  om	  bydelens	  tilbud	  var	  forsvarlig.	  Fylkesmannen	  konkluderte	  med	  
at	  kravet	  om	  flytting	  var	  åpenbart	  urimelig	  for	  denne	  beboeren.	  	  



	  
HELSE-‐,	  SOSIAL-‐	  OG	  ELDREOMBUDET	   15	  

	  

2012	  til	  2013.	  I	  Ombudets	  saker	  klages	  det	  på	  manglende	  kompetanse	  hos	  de	  ansatte,	  
feilmedisinering	  og	  mangelfull	  journalføring	  ved	  hjemmesykepleien.	  Det	  klages	  også	  på	  dårlig	  
tilgjengelighet	  til	  saksbehandler	  ved	  bestillerkontoret	  og	  ikke	  minst	  klages	  det	  på	  vedtak	  i	  forbindelse	  
med	  tildeling	  av	  tjenester	  fra	  hjemmesykepleien.	  
	  

	  
	  
Ombudet	  har	  hatt	  en	  del	  undervisning	  i	  2013	  rettet	  spesielt	  mot	  hjemmesykepleien	  –	  både	  til	  bydel	  
og	  på	  kommunenivå.	  Samlet	  sett	  har	  Ombudet	  merket	  seg	  at	  journalføring	  som	  tema	  er	  viktig	  å	  
fokusere	  på	  også	  i	  2014.	  Journalene	  er	  mangelfulle	  i	  forhold	  til	  innhold	  og	  antall	  registreringer.	  De	  
ansatte	  gir	  uttrykk	  for	  usikkerhet	  i	  hvordan	  journalføring	  skal	  skje,	  hva	  som	  skal	  nedskrives	  og	  hvor	  
ofte,	  tidsaspektet	  ved	  forsvarlig	  journalføring	  mm.	  Ombudet	  viser	  blant	  annet	  til	  Helseetatens	  
kvalitetsrevisjon	  av	  hjemmesykepleien	  fra	  2013	  som	  bekrefter	  de	  samme	  erfaringene	  som	  Ombudet	  
har	  gjort	  seg	  i	  egne	  saker.	  	  
	  

Allmennlegetjenesten	  	  
Henvendelser	  om	  fastleger	  har	  økt	  med	  nærmere	  40	  %	  fra	  året	  før,	  og	  omhandler	  følgende:	  
	  
	   2011	   2012	   2013	  
Informasjon,	  medvirkning,	  samtykke	   17	   31	   63	  
Journal	   31	   34	   54	  
Forsinket,	  feil	  behandling/diagnose	   20	   20	   45	  
Henvisning	   21	   19	   45	  
Pasientskade,	  komplikasjon	   7	   12	   13	  
Egenandeler	   20	   14	   13	  
Andre	  mindre	  kategorier	   83	   83	   48	  
Sum	   199	   213	   281	  

	  
Henvendelsene	  omhandler	  nødvendig	  helsehjelp,	  spørsmål	  tilknyttet	  journalinnsyn,	  henvisninger,	  
spørsmål	  tilknyttet	  egenandeler	  og	  klagemuligheter	  på	  fastlegen.	  De	  aller	  fleste	  gir	  uttrykk	  for	  et	  
ønske	  om	  å	  ha	  en	  god	  dialog	  med	  fastlegen	  sin	  og	  mange	  av	  Ombudets	  klienter	  har	  hatt	  samme	  
fastlege	  over	  en	  årrekke.	  En	  del	  formidler	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  klage	  på	  en	  fastlege	  som	  de	  fortsatt	  
skal	  benytte.	  Flere	  gir	  derfor	  uttrykk	  for	  at	  de	  skal	  vurdere	  å	  klage	  etter	  at	  de	  har	  byttet	  fastlege.	  
	  
Mange	  fastleger	  har	  mangelfull	  kunnskap	  om	  og/eller	  dårlige	  rutiner	  når	  det	  kommer	  til	  pasientens	  
rett	  til	  å	  kreve	  innsyn	  i	  egen	  journal	  og	  kopi	  av	  journalen.	  
	  

En	  eldre	  kvinne	  bor	  alene	  i	  et	  tre	  etasjes	  hus.	  Hun	  skal	  ha	  hjelp	  med	  stellet	  om	  
morgenen	  og	  med	  mat,	  men	  hjemmesykepleien	  kommer	  gjerne	  2-‐3	  timer	  senere	  enn	  
hun	  selv	  ønsker	  å	  stå	  opp.	  Hun	  har	  kontaktet	  bestillerkontoret,	  men	  får	  ikke	  fortalt	  
fullt	  ut	  hva	  hun	  trenger	  fordi	  klienten	  opplever	  at	  de	  ansatte	  på	  bestillerkontoret	  har	  
det	  så	  travelt.	  Hun	  har	  vært	  vurdert	  i	  forhold	  til	  omsorgsbolig,	  men	  er	  vurdert	  å	  være	  
for	  hjelpetrengende	  til	  det.	  Hun	  sier	  hun	  er	  klar	  for	  sykehjem,	  men	  det	  har	  ikke	  blitt	  
tatt	  opp	  av	  eller	  med	  bestillerenheten.	  Hun	  skal	  få	  sin	  sønn	  til	  å	  hjelpe	  seg	  til	  å	  søke.	  	  



	  
	  

	  
	  
Ombudet	  har	  også	  henvendelser	  vedrørende	  klienter	  som	  ønsker	  å	  bytte	  fastlege,	  men	  som	  ikke	  får	  
utskrift	  av	  journalen	  sin	  på	  grunn	  av	  utestående	  regning	  hos	  fastlegen.	  
	  

	  
	  
Ombudet	  registrer	  også	  en	  motstand	  mot	  korrigeringer	  i	  journal	  –	  også	  der	  det	  er	  gjort	  åpenbare	  feil:	  
	  

	  
	  
Ombudet	  gjentar	  tidligere	  uttalelser;	  det	  er	  avgjørende	  at	  pasientene	  får	  tilgang	  til	  sin	  egen	  journal,	  
henvisninger	  og	  epikriser.	  	  
	  
Det	  er	  også	  viktig	  at	  fastlegene	  har	  god	  oversikt	  over	  de	  tilbud	  pasienter	  henvises	  til:	  
	  

	  
	  
Ombudet	  er	  likeledes	  opptatt	  av	  forsvarlig	  sikring	  av	  journaler	  etter	  avsluttet	  praksis	  fra	  tjenesteyter.	  
Fastleger	  som	  avslutter	  sin	  praksis,	  har	  ikke	  avleveringsplikt	  for	  sine	  pasientjournaler,	  men	  har	  selv	  
ansvaret	  for	  lagring	  av	  journalene.	  Ombudet	  vil	  forfølge	  saken	  videre	  i	  2014	  overfor	  Datatilsynet.	  
	  

Legevakt	  
Legevaktsakene	  har	  økt	  med	  25	  %	  fra	  2012	  til	  2013.	  Henvendelsene	  omhandlet	  mangel	  på	  nødvendig	  
helsehjelp,	  pasientskade/komplikasjon/feil	  diagnose,	  manglende	  omsorgsfull	  hjelp	  samt	  klage	  på	  
oppførsel	  fra	  de	  ansatte,	  feil	  og/eller	  mangelfull	  informasjon	  fra	  behandler	  til	  pasient,	  journalfeil	  og	  
journalinnsyn,	  lang	  ventetid	  i	  forbindelse	  med	  konsultasjon	  og	  egenandeler.	  	  
Ombudet	  vil	  fremheve	  den	  raske	  responstiden	  ved	  henvendelser	  fra	  Ombudet.	  Dette	  er	  av	  betydning	  
for	  den	  enkelte	  pasient	  som	  ønsker	  svar	  for	  å	  kunne	  bearbeide	  og	  avslutte	  sin	  sak	  og/eller	  prosess	  
med	  tjenestestedet.	  

En	  kvinne	  kontakter	  Ombudet	  for	  bistand.	  Hun	  er	  nærmeste	  pårørende	  etter	  sin	  
avdøde	  bror	  og	  har	  bedt	  om	  innsyn	  i	  journalen	  fra	  fastlegen.	  Familien	  har	  bekymring	  
for	  at	  fastlegen	  ikke	  fulgte	  opp	  pasienten	  tilstrekkelig	  i	  forhold	  til	  hans	  sykdomsbilde.	  
Fastlegen	  hadde	  bedt	  om	  forklaring	  på	  hva	  journalen	  skulle	  brukes	  til	  og	  satt	  krav	  om	  
at	  legen	  skulle	  ha	  en	  gjennomgang	  av	  journalen	  med	  pårørende	  før	  utlevering.	  
Ombudet	  orienterte	  om	  at	  det	  ikke	  var	  adgang	  til	  å	  sette	  slik	  vilkår	  med	  henvisning	  til	  
journalforskriftens	  bestemmelser.	  En	  slik	  gjennomgang	  kan	  kun	  gis	  som	  et	  tilbud.	  

En	  mann	  ringer	  og	  ber	  om	  råd.	  Han	  ønsker	  å	  bytte	  fastlege,	  men	  vet	  ikke	  hvordan	  han	  
skal	  gå	  frem	  for	  å	  gjøre	  dette.	  Han	  tror	  han	  må	  ha	  journalen	  sin	  for	  å	  kunne	  bytte,	  
men	  fastlegen	  vil	  ikke	  gi	  ham	  utskrift	  på	  grunn	  av	  en	  utbetalt	  konsultasjon.	  
Saksbehandler	  hos	  Ombudet	  orienterer	  om	  at	  legen	  ikke	  kan	  nekte	  å	  utlevere	  
journalen	  på	  grunn	  av	  ubetalte	  krav.	  

Fastlegen	  hadde	  over	  flere	  år	  skrevet	  opplysninger	  om	  en	  annen	  kvinne	  i	  kvinnens	  
journal.	  Ombudet	  ba	  om	  at	  fastlegen	  slettet	  disse	  opplysningen	  i	  samarbeid	  med	  
pasienten.	  Ombudet	  fikk	  ikke	  svar	  fra	  fastlegen	  og	  oversendte	  saken	  til	  
Fylkesmannen,	  som	  kontaktet	  fastlegen.	  Opplysningene	  ble	  deretter	  slettet.	  

En	  kvinne	  forteller	  at	  fastlegen	  har	  henvist	  henne	  til	  et	  privat	  røntgeninstitutt	  for	  å	  få	  
tatt	  en	  beintetthetsmåling.	  Det	  viste	  seg	  imidlertid	  at	  instituttet	  ikke	  hadde	  noen	  
avtale	  med	  offentlige,	  slik	  at	  hun	  måtte	  betale	  kr.	  800,-‐	  som	  er	  full	  pris.	  Hun	  ønsker	  å	  
vite	  hvor	  hun	  kan	  få	  tatt	  dette	  ved	  å	  kunne	  betale	  kun	  egenandel.	  Ombudet	  skaffet	  
pasienten	  nødvendig	  informasjon,	  og	  påpekte	  at	  dette	  var	  noe	  fastlegen	  skulle	  ha	  
klargjort	  for	  pasienten.	  
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Sykehjem	  
Eldre	  er	  ikke	  en	  ensartet	  gruppe,	  heller	  ikke	  når	  det	  gjelder	  behovet	  for	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester.	  
Det	  er	  et	  lovbestemt	  mål	  at	  den	  som	  ønsker	  og	  har	  evne	  til	  det,	  skal	  bo	  og	  leve	  selvstendig	  i	  eget	  
hjem.	  Men	  samtidig	  er	  det	  mange	  eldre	  som	  på	  grunn	  av	  sykdom	  og	  ulike	  aldringstilstander	  trenger	  
sykehjem	  eller	  annen	  bolig	  med	  døgnkontinuerlig	  pleie	  og	  omsorg.	  De	  fleste	  eldre	  gir	  klart	  uttrykk	  for	  
ønske	  om	  å	  bo	  hjemme	  enten	  med	  eller	  uten	  bistand.	  Ønsket	  om	  å	  være	  selvhjulpen	  så	  langt	  som	  
mulig,	  ha	  medbestemmelse	  over	  eget	  liv	  og	  opplevelse	  av	  verdighet	  uansett	  om	  man	  bor	  hjemme	  
eller	  på	  sykehjem	  er	  noen	  av	  de	  faktorene	  som	  blir	  fremhevet	  i	  sakene	  fra	  de	  som	  Ombudet	  kommer	  
i	  kontakt	  med.	  Henvendelsene	  om	  denne	  type	  tjenester	  har	  økt	  med	  nærmere	  25	  %	  fra	  året	  før.	  	  
	  
Ombudet	  har	  hatt	  et	  særlig	  fokus	  på	  sykehjem	  i	  2013.	  Ombudet	  har	  besøkt	  en	  rekke	  sykehjem	  samt	  
hatt	  opplæring	  på	  pårørenderettigheter	  ved	  en	  rekke	  sykehjem.	  Det	  vises	  til	  årsberetningen	  for	  
nærmere	  tall.	  
	  
Henvendelsene	  om	  sykehjem	  kan	  grovt	  sett	  deles	  i	  to	  hovedgrupper:	  a)	  spørsmål	  om	  tildeling	  og	  b)	  
spørsmål	  om	  kvalitet	  på	  tjenesten.	  
	  

Tildelingsprosessen	  	  
Ombudet	  erfarer	  at	  det	  i	  mange	  saker	  er	  tvist	  om	  behovet	  for	  sykehjemsplass	  og	  
dokumentasjonsbehovet	  tilknyttet	  søknaden.	  Pårørende,	  fastleger	  og	  sykehus	  kan	  ha	  fremlagt	  
erklæringer	  om	  pasientens	  behov	  for	  døgnoppfølgning,	  men	  opplever	  at	  dette	  overprøves	  av	  bydel	  
uten	  nærmere	  forklaring	  eller	  med	  et	  krav	  om	  kartlegging	  av	  ferdigheter	  hjemme	  først.	  
	  

Ombudet	  fikk	  henvendelse	  fra	  pårørende	  etter	  konsultasjon	  hos	  legevakten.	  
Pasienten	  og	  pårørende	  opplevde	  at	  det	  ble	  gitt	  manglende	  omsorg	  og	  helsehjelp.	  De	  
klaget	  direkte	  til	  legevakten	  og	  satte	  Ombudet	  som	  kopimottaker.	  Legevakten	  sendte	  
svar	  til	  både	  pasient	  og	  Ombudet	  raskt	  etter	  at	  klagen	  ble	  mottatt.	  Legevakten	  
beklaget	  at	  de	  fikk	  en	  slik	  opplevelse.	  De	  syntes	  også	  at	  dette	  var	  en	  meget	  ugrei	  
situasjon,	  og	  skrev	  at	  dessverre	  skjedde	  det	  oftere	  enn	  før	  at	  nettene	  ble	  slik	  klientene	  
beskrev	  i	  sin	  klage.	  Forklaringen	  var	  en	  voldsom	  tilstrømning	  av	  pasienter	  i	  
overgangen	  kveld/natt,	  hvor	  mange	  kom	  i	  ambulanse.	  Saken	  hadde	  allerede	  vært	  
drøftet	  med	  avdelingsledelsen	  og	  direktør.	  Legevakten	  orienterte	  i	  tillegg	  om	  
pasientens	  klageadgang	  til	  Fylkesmannen	  og	  oppga	  postadresse	  dit.	  	  



	  
	  

	  
	  
Ombudet	  blir	  også	  kontaktet	  av	  pasienter	  som	  får	  beskjed	  fra	  kommunen	  om	  at	  de	  må	  flytte	  fra	  
sykehjemmet	  av	  ulike	  årsaker.	  Kommunen	  viser	  til	  objektive	  kriterier	  som	  tilsier	  at	  pasientene	  må	  
flytte,	  men	  synes	  å	  glemme	  kravet	  til	  individuell	  vurdering.	  	  
	  

	  
	  

Kvaliteten	  på	  sykehjemmet	  	  
Ombudet	  skal	  først	  bemerke	  at	  det	  også	  mottas	  informasjon	  fra	  pasienter	  og	  pårørende	  som	  ønsker	  
å	  berømme	  sykehjemmet	  for	  god	  oppfølging	  og	  ansatte	  som	  gjør	  sitt	  aller	  beste	  i	  ent	  travel	  hverdag,	  
slik	  som	  i	  denne	  saken:	  
	  

Pasienten	  har	  bodd	  på	  et	  botiltak	  for	  rusmiddelavhengige	  i	  fire	  måneder.	  I	  løpet	  av	  
denne	  perioden	  har	  pasienten	  vært	  innlagt	  på	  sykehus	  syv	  ganger,	  blant	  annet	  fordi	  
hun	  ikke	  blir	  fulgt	  opp	  med	  medisiner	  i	  tilstrekkelig	  grad.	  Botiltaket	  er	  klar	  på	  at	  de	  
ønsker	  et	  høyere	  omsorgsnivå	  for	  pasienten,	  da	  hun	  i	  tillegg	  har	  alvorlig	  KOLS	  og	  
hjertesvikt.	  De	  tenker	  at	  et	  sykehjem	  med	  tilbud	  for	  eldre	  rusavhengieg,	  ville	  være	  
passende.	  Botiltaket	  har	  vært	  i	  møte	  med	  bestillerkontoret	  som	  hadde	  uttalt	  at	  valg	  
av	  tiltak	  handlet	  om	  økonomi,	  samt	  at	  de	  måtte	  bli	  bedre	  kjent	  med	  pasienten.	  De	  
ville	  derfor	  tilby	  laveste	  mulige	  tjeneste	  i	  begynnelsen,	  for	  så	  å	  intensivere	  etter	  hvert	  
som	  behovene	  utpekte	  seg.	  De	  tenker	  primært	  på	  egen	  leilighet	  med	  
hjemmetjenester.	  Innringer	  mener	  dette	  er	  svært	  bekymringsfullt.	  Når	  botiltaket	  ikke	  
klarer,	  med	  full	  bemanning,	  å	  følge	  henne	  opp,	  hvordan	  skal	  bydelen	  da	  klare	  å	  følge	  
henne	  opp	  i	  en	  bolig	  der	  hun	  kun	  tilses	  av	  hjemmetjenesten	  av	  og	  til?	  Innringer	  sier	  at	  
det	  ennå	  ikke	  er	  fattet	  vedtak	  i	  saken,	  men	  at	  hun	  føler	  at	  de	  som	  fagpersoner	  med	  
mye	  erfaring	  generelt	  og	  med	  denne	  pasienten	  konkret,	  nærmest	  blir	  oversett.	  
Innringer	  mente	  pasientens	  behov	  var	  godt	  dokumentert	  fra	  både	  heldøgns	  
pleieinstitusjoner	  og	  sykehus,	  men	  opplevde	  at	  dette	  ikke	  ble	  vektlagt	  av	  bydelen.	  

En	  fullmektig	  for	  en	  eldre	  kvinne	  tok	  kontakt	  med	  Ombudet	  fordi	  bydelen	  hadde	  
bestemt	  at	  kvinnen	  skulle	  flytte	  fra	  bo-‐og	  behandlingssenteret,	  hvor	  hun	  hadde	  bodd	  i	  
nærmere	  40	  år.	  Bo-‐	  og	  behandlingssenteret	  skulle	  endre	  sitt	  tilbud	  og	  kvinnen	  var	  
ikke	  i	  den	  nye	  målgruppen.	  Den	  eldre	  kvinnen	  ønsket	  fortsatt	  å	  bo	  på	  
behandlingssenteret,	  som	  hadde	  vært	  hennes	  hjem	  så	  lenge	  og	  som	  hun	  var	  svært	  
knyttet	  til.	  Da	  hun	  flyttet	  inn	  hadde	  hun	  fått	  et	  løfte	  om	  at	  hun	  skulle	  få	  bo	  der	  resten	  
av	  sitt	  liv.	  Ombudet	  skrev	  en	  klage	  og	  ba	  om	  oppsettende	  virkning,	  det	  vil	  si	  at	  
kvinnen	  fikk	  bo	  på	  behandlingssenteret	  til	  klagen	  var	  avgjort	  av	  Fylkesmannen.	  
Fylkesmannen	  ga	  den	  eldre	  kvinnen	  medhold	  i	  klagen	  etter	  en	  konkret	  vurdering	  av	  
hennes	  interesse	  versus	  det	  offentliges	  interesse.	  
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Bekymringen	  knyttet	  til	  kvaliteten	  på	  tjenestene	  gjelder	  bemanningsnorm,	  antall	  fagutdannede	  på	  
sykehjemmene,	  tilgjengelighet	  på	  sykehjemslege,	  fysioterapeut	  og	  ergoterapeut	  og	  er	  det	  samme	  
som	  beskrevet	  i	  tidligere	  årsmeldinger.	  Likeledes	  er	  det	  stor	  bekymring	  knyttet	  til	  journalføring,	  og	  
mangelfullt	  samarbeid	  med	  pasienten	  og	  pårørende.	  	  
	  
Ombudet	  ble	  tilført	  en	  ekstra	  stilling	  i	  2012	  –	  en	  systemrådgiver	  på	  eldrefeltet.	  Vedkommende	  har	  
bidratt	  med	  sammenfatning	  av	  tall	  og	  statistikk	  fra	  ulike	  sentrale	  rapporter	  som	  har	  medført	  at	  
Ombudet	  har	  kunnet	  følge	  opp	  enkeltsaker	  og	  systemsaker	  på	  en	  kvalitativt	  bedre	  måte	  enn	  før.	  
Dette	  medfører	  at	  Ombudets	  bekymring	  for	  forebygging	  og	  oppfølgning	  av	  fall,	  liggesår,	  kontrakturer	  
og	  bevegelsestrening	  samt	  ernæring	  har	  blitt	  forsterket.	  	  
	  
Sykehjemslegen	  overtar	  det	  medisinske	  ansvaret	  for	  pasientene	  ved	  innleggelse	  på	  sykehjem.	  Dette	  
forutsetter	  at	  de	  setter	  seg	  inn	  i	  pasientens	  sykdomsbilde	  og	  medisinske	  oppfølgingsbehov.	  
Sykehjemslegen	  er	  en	  nøkkelperson	  i	  samhandlingen	  både	  på	  sykehjemmet,	  men	  også	  med	  sykehus	  
og	  kommunen.	  Ombudet	  har	  dessverre	  en	  rekke	  saker	  der	  det	  sendes	  klage	  på	  legens	  oppfølging	  
og/eller	  oppførsel.	  
	  

	  
	  
Flere	  av	  sakene	  omhandler	  spørsmål	  og	  klager	  fra	  pårørende	  og	  ansatte	  vedrørende	  
sammenblanding	  av	  pasientgrupper	  på	  sykehjemmene.	  Det	  er	  mottatt	  saker	  med	  opplysninger	  som	  
pasienter	  med	  rusproblematikk	  som	  er	  utagerende	  overfor	  pasienter	  på	  samme	  avdeling.	  Ettersom	  
dørene	  ikke	  er	  låst,	  våkner	  pasienter	  av	  at	  det	  er	  andre	  pasienter	  inne	  på	  rommet	  deres	  og	  urinerer	  
eller	  roter	  rundt.	  Dette	  er	  ikke	  tråd	  med	  verken	  verdighetsgarantien	  eller	  kvalitetsforskriften	  for	  
noen	  av	  pasientgruppene.	  
	  
Ombudet	  er	  også	  opptatt	  av	  bydelens	  bruk	  –	  og	  manglende	  bruk	  –	  av	  skjermet	  plass	  på	  sykehjem.	  I	  
dag	  er	  Ombudet	  kjent	  med	  at	  bydeler	  velger	  å	  plassere	  demente	  på	  ordinær	  somatisk	  plass	  fremfor	  
skjermet	  plass	  for	  demente,	  samtidig	  som	  det	  er	  faglig	  enighet	  om	  at	  demente	  trenger	  tettere	  

En	  kvinne	  ringer	  for	  å	  fortelle	  om	  store	  forskjeller	  mellom	  sykehjemmene	  i	  Oslo.	  
Hennes	  far	  var	  tidligere	  pasient	  ved	  et	  sykehjem	  der	  de	  var	  svært	  lite	  fornøyd.	  Nå	  
ringer	  hun	  for	  å	  skryte	  av	  det	  sykehjemmet	  faren	  er	  overført	  til.	  De	  ansatte	  har	  fått	  
faren	  til	  å	  øve	  til	  å	  gå	  med	  "prekestol"	  og	  nå	  går	  han	  faktisk	  alene.	  Datteren	  er	  
imponert	  over	  hva	  de	  ansatte	  har	  fått	  til	  i	  løpet	  av	  kort	  tid.	  Hun	  sier	  at	  det	  skyldes	  at	  
de	  ansatte	  vet	  hva	  de	  gjør,	  og	  at	  de	  ikke	  gir	  seg,	  selv	  om	  de	  ikke	  bruker	  tvang	  mot	  
faren.	  Når	  hun	  kommer	  på	  besøk	  møter	  hun	  sin	  far	  ren,	  velstelt,	  påkledd.	  Datteren	  
sier	  at	  hennes	  inntrykk	  er	  at	  det	  er	  et	  helt	  annet	  miljø	  på	  dette	  sykehjemmet.	  Det	  er	  
ikke	  dårlig	  lukt	  på	  sykehjemmet,	  de	  ansatte	  virker	  blide	  og	  fornøyde	  og	  stemningen	  er	  
helt	  annen.	  Hun	  føler	  at	  hun	  endelig	  blir	  hørt,	  at	  kommunikasjonen	  mellom	  henne	  og	  
de	  ansatte	  er	  svært	  god.	  Hun	  berømmer	  særlig	  lederen	  og	  teamlederen	  for	  den	  
måten	  de	  leder	  dette	  sykehjemmet	  på.	  Hun	  har	  allerede	  ringt	  til	  sykehjemmet	  for	  å	  
rose	  dem.	  	  

Pårørende	  tok	  kontakt	  med	  Ombudet	  og	  ønsket	  å	  orientere	  om	  sykehjemmet	  hvor	  
hennes	  mor	  var	  pasient.	  Moren	  hadde	  hatt	  plass	  der	  de	  siste	  to	  månedene	  i	  påvente	  
av	  ledig	  plass	  på	  annet	  sykehjem.	  Ansvarlige	  lege	  var	  imøtekommende	  overfor	  den	  
pårørende,	  men	  pårørende	  merket	  seg	  at	  legen	  ikke	  var	  oppdatert	  på	  morens	  
sykdomsbilde.	  Legen	  hadde	  ikke	  lest	  siste	  epikrise	  da	  han	  hadde	  samtale	  med	  
pårørende	  en	  måned	  etter	  inntak.	  Han	  var	  dermed	  ikke	  kjent	  med	  at	  hun	  hadde	  
hjernesvulster,	  svulster	  i	  lungene	  og	  redusert	  nyrefunksjon.	  



	  
	  

oppfølging	  og	  tilsyn.	  Opplysningene	  kommer	  fra	  både	  pårørende,	  ansatte	  på	  sykehjem	  og	  ansatte	  i	  
bydel.	  	  

Bruken	  av	  beboerundersøkelser	  og	  kvalitetsrapporter	  fra	  sykehjem	  
Sykehjemsetaten	  gjennomfører	  årlig	  en	  beboer-‐	  og	  en	  pårørendeundersøkelse	  på	  sykehjemmene,	  tre	  
ganger	  i	  året	  rapporteres	  det	  på	  ulike	  kvalitetsindikatorer.	  Det	  er	  positivt	  at	  tilbudet	  til	  pasienter	  på	  
sykehjem	  følges	  opp	  på	  denne	  måten.	  Ombudet	  etterlyser	  likevel	  at	  disse	  ulike	  rapporteringene	  ses	  
mer	  i	  sammenheng.	  I	  møte	  med	  ulike	  tjenestesteder	  er	  det	  bekreftet	  at	  dette	  gjøres	  i	  for	  liten	  grad.	  

Et	  eksempel	  kan	  tjene	  som	  en	  illustrasjon	  på	  vårt	  poeng:	  
Ved	  et	  sykehjem	  har	  20	  %	  av	  beboerne	  hatt	  en	  betydelig	  vektreduksjon	  de	  siste	  tre	  månedene.	  Om	  vi	  
ser	  på	  svarene	  fra	  beboer-‐	  	  og	  pårørendeundersøkelsen	  ser	  vi	  at	  hele	  36%	  svarer	  at	  maten	  oppleves	  
som	  enten	  delvis	  god	  eller	  ikke	  god	  og	  25%	  av	  de	  pårørende	  svarer	  at	  de	  ikke	  opplever	  at	  måltidene	  
er	  en	  hyggestund	  i	  løpet	  av	  dagen.	  Dersom	  denne	  informasjonen	  sees	  i	  sammenheng	  er	  det	  viktig	  å	  
vurdere	  kulturen	  og	  settingen	  rundt	  måltidene,	  samt	  om	  sykehjemmet	  tilbyr	  den	  beste	  
kostsammensetningen	  når	  en	  så	  stor	  andel	  av	  beboerne	  går	  ned	  i	  vekt. 

Ombudet	  vil	  med	  dette	  understreke	  hvor	  viktig	  det	  er	  at	  disse	  undersøkelsene	  og	  rapportene	  leses	  i	  
sammenheng	  og	  at	  utviklingen	  følges	  over	  tid,	  i	  en	  større	  grad	  enn	  det	  gjøres	  i	  dag.	  Ombudet	  vil	  også	  
påpeke	  at	  Sykehjemsetaten	  i	  større	  grad	  bør	  tydeliggjøre	  fordelingen	  av	  faktiske	  deltakere	  til	  
undersøkelsen	  vs	  de	  som	  ikke	  har	  deltatt,	  fordi	  deltakelsesprosenten	  i	  praksis	  kan	  være	  svært	  
begrenset.	  Dette	  får	  betydning	  i	  vektleggingen	  av	  undersøkelsens	  verdi.	  	  

 

TT-‐kort	  
Henvendelsene	  som	  omhandler	  spørsmål	  om	  TT-‐kjøring	  er	  seksdoblet	  i	  2013.	  En	  grunn	  til	  dette	  er	  
trolig	  informasjonsteksten	  om	  Ombudet	  på	  vedtakene.	  I	  tillegg	  har	  Velferdsetaten	  en	  henvisning	  til	  
Ombudet	  på	  sin	  hjemmeside.	  Sakene	  kommer	  fra	  de	  fleste	  bydelene.	  Ombudet	  kan	  derfor	  med	  rette	  
påpeke	  at	  praksis,	  kunnskapsnivå	  og	  saksbehandlingsprosedyrer	  er	  et	  felles	  kommuneanliggende.	  
	  
Henvendelsene	  omhandler	  i	  all	  hovedsak	  avslag	  på	  TT-‐kort	  og	  avslag	  på	  søknad	  om	  tilleggsturer.	  
Henvendelsene	  omhandler	  dessuten	  spørsmål	  om	  klagefrist,	  praktisk	  bistand	  i	  forbindelse	  med	  TT-‐
kort,	  gjennomføring	  av	  vedtakene,	  informasjon	  og	  manglende	  tilgjengelighet	  til	  saksbehandler,	  
feil/mangler	  i	  selve	  saksbehandlingsprosessen	  og	  feil/mangler	  ved	  utøvelsen	  av	  
skjønnet/vurderingen	  som	  må	  gjøres.	  I	  tillegg	  er	  det	  klager	  i	  forbindelse	  med	  lang	  ventetid	  på	  biler	  
mm.	  Når	  det	  gjelder	  saksbehandlingsprosessen	  kan	  dette	  oppsummeres	  med	  lang	  
saksbehandlingstid	  hos	  bestillerkontoret,	  manglende	  informasjon	  og	  veiledning	  i	  forbindelse	  med	  
søknadsprosessen,	  faktafeil	  i	  vedtakene	  eller	  avslag	  uten/eller	  med	  ufullstendig	  	  begrunnelse	  i	  
vedtakene.	  
	  

	  
	  
I	  sakene	  fremkommer	  det	  ofte	  en	  juridisk	  og	  medisinsk	  uenighet	  om	  hvordan	  vilkårene	  i	  forskriften	  
skal	  forstås.	  Ombudet	  er	  særlig	  opptatt	  av	  at	  de	  ansatte	  må	  ha	  tilstrekkelig	  kunnskap	  om	  vilkårene	  i	  

En	  kvinne	  ringer	  og	  forteller	  hun	  har	  fått	  avslag	  på	  søknad	  om	  tilleggsreiser	  for	  TT-‐
kort.	  Hun	  er	  99	  år	  gammel,	  har	  kreft	  med	  dårlig	  prognose,	  dårlig	  syn,	  svakhet	  i	  armer,	  
tidligere	  lårhalsbrudd,	  sviktende	  knær	  og	  er	  mye	  plaget	  med	  svimmelhet.	  Hun	  har	  
ingen	  pårørende	  i	  nærheten.	  Kvinnen	  bor	  hjemme	  med	  bistand	  fra	  hjemmetjenesten,	  
og	  ønsker	  å	  være	  selvhjulpen	  så	  lenge	  som	  mulig.	  Hennes	  turer	  med	  TT-‐kort	  er	  i	  
hovedsak	  knyttet	  til	  ukentlig	  handletur	  til	  matbutikken.	  Ombudet	  bistod	  klienten	  med	  
klage.	  Etter	  ca	  fire	  måneder	  fikk	  klienten	  innvilget	  seks	  ekstra	  turer.	  Vedtaket	  ble	  
fattet	  30.12.13	  og	  turene	  overført	  til	  året	  etter.	  



	  
HELSE-‐,	  SOSIAL-‐	  OG	  ELDREOMBUDET	   21	  

	  

forskriften.	  Det	  er	  ikke	  krav	  om	  at	  skaden	  skal	  være	  varig.	  Det	  er	  krav	  om	  at	  skaden	  antas	  å	  ha	  en	  
varighet	  på	  mer	  enn	  to	  år.	  I	  tillegg	  viser	  vedtakene	  at	  det	  i	  for	  liten	  grad	  tas	  en	  individuell	  vurdering	  
av	  unntaksbestemmelsene	  i	  forskriften.	  Det	  konstateres	  at	  det	  ikke	  foreligger	  særlig	  grunn	  til	  
tilleggsreiser	  uten	  at	  dette	  er	  omhandlet	  i	  vedtaket.	  Dette	  er	  bekymringsfullt	  og	  vitner	  om	  
manglende	  kompetanse	  hos	  tjenestestedet.	  Følgende	  sak	  er	  eksempel	  på	  det:	  
	  

	  
	  
Klagenemndas	  vedtak	  viste	  at	  Bydelen	  ikke	  hadde	  korrekt	  forståelse	  av	  grunnvilkårene	  og	  at	  bydelen	  
heller	  ikke	  har	  anledning	  til	  å	  sette	  behandlingsbetingelser.	  
	  
Ombudet	  har	  merket	  seg	  at	  klientene	  i	  større	  grad	  underdriver	  gangvansker	  i	  søknadene	  enn	  det	  
motsatte.	  Klientene	  har	  generelt	  et	  sterkt	  ønske	  om	  å	  være	  selvhjulpne	  og	  er	  opptatt	  av	  å	  ikke	  være	  
for	  krevende	  overfor	  bydelen.	  
	  

	  
	  
Saken	  er	  en	  illustrasjon	  på	  mange	  eldres	  ønske	  om	  å	  fremstå	  så	  selvhjulpne	  som	  mulig.	  
	  
Etter	  gjennomgang	  av	  årets	  saker	  kan	  Ombudet	  slå	  fast	  at	  de	  problemene	  som	  avdekkes	  i	  sakene	  kan	  
omtales	  som	  et	  kommuneproblem.	  Ombudet	  foreslår	  et	  felles	  undervisningstilbud	  til	  bydelene	  fra	  for	  
eksempel	  Klagenemnden,	  Kommuneadvokaten	  og	  Ombudet.	  
	  
Ombudet	  har	  registrert	  en	  klar	  omgjøringstendens	  i	  vedtakene	  i	  2013,	  både	  fra	  bestillerkontorene	  og	  
fra	  klagenemnden.	  Det	  er	  gledelig	  med	  omgjøring	  til	  gunst	  for	  klientene,	  men	  det	  bekymrer	  
Ombudet	  når	  omgjøringen	  kun	  skyldes	  revurdering	  av	  de	  samme	  fakta	  som	  lå	  til	  grunn	  for	  avslaget.	  
Det	  gjør	  det	  plausibelt	  å	  stille	  spørsmål	  ved	  om	  den	  første	  vurderingen	  var	  korrekt.	  Ombudet	  er	  også	  
opptatt	  av	  saksbehandlingstiden	  i	  Klagenemnd	  for	  transportsaker	  og	  i	  bydelene.	  Saksbehandlingen	  
har	  vært	  opptil	  4-‐5	  måneder,	  noe	  som	  vurderes	  å	  være	  urimelig	  lenge	  –	  både	  sett	  i	  forhold	  til	  
forvaltningslovens	  utgangspunkt	  for	  saksbehandlingstid	  og	  søkergruppens	  sårbarhet	  og	  hjelpebehov.	  
Ombudet	  vil	  følge	  opp	  bydelenes	  og	  klagenemndens	  saksbehandlingstid	  videre	  i	  2014.	  	  
	  
I	  2013	  fremla	  byrådsavdelingen	  for	  eldre	  og	  bydelene	  forslag	  om	  endring	  i	  vilkårene	  for	  tildeling	  av	  
TT-‐kort.	  De	  aktuelle	  brukerorganisasjonene	  og	  Ombudet	  uttalte	  seg	  i	  saken	  med	  bekymring	  for	  en	  
rekke	  av	  endringsforslagene.	  Bystyret	  vedtok	  den	  25.09.13	  at	  dagens	  ordning	  skulle	  fortsette	  inntil	  
videre	  men	  ga	  byrådsavdelingen	  mandat	  til	  å	  utrede	  muligheten	  for	  reiser	  over	  kommunegrensen.	  	  
Ombudet	  vil	  følge	  nøye	  med	  på	  utviklingen	  av	  praksis	  og	  vilkårsendring	  

En	  mann	  søkte	  om	  TT-‐kort	  på	  grunn	  av	  ulike	  psykiatriske	  diagnoser	  blant	  annet	  sterk	  
angst	  for	  folkemengder	  og	  klaustrofobi,	  samt	  fysiske	  skader	  som	  medførte	  store	  
forflytningsvansker.	  Skadene	  var	  vel	  dokumentert	  med	  legeerklæringer	  og	  epikriser	  
fra	  flere	  leger	  og	  behandlere.	  Mannen	  fikk	  avslag.	  Bydelen	  la	  vekt	  på	  skadene	  ikke	  var	  
varige	  og	  at	  eksponeringsterapi	  ikke	  var	  prøvd	  ut.	  Ombudet	  bistod	  klienten	  med	  å	  
klage.	  Klagenemnden	  omgjorde	  vedtaket	  og	  klienten	  fikk	  TT-‐kort.	  

Datter	  ringer	  på	  vegne	  av	  sin	  mor	  som	  har	  fått	  avslag	  på	  TT-‐kort.	  De	  ønsker	  å	  klage.	  I	  
søknaden	  var	  det	  vedlagt	  legeerklæring	  hvor	  det	  stod	  at	  kvinnen	  ikke	  kunne	  bruke	  T-‐
bane	  eller	  buss.	  Moren	  ville	  imidlertid	  så	  gjerne	  klare	  seg	  selv,	  og	  skrev	  i	  
egenerklæringen	  at	  hun	  kunne	  ta	  bussen	  til	  nødvendig	  behandling.	  Datteren	  sier	  at	  
moren	  med	  nød	  og	  neppe	  kunne	  klart	  det	  på	  søknadstidspunktet	  for	  fire	  måneder	  
siden,	  men	  at	  hun	  absolutt	  ikke	  klarer	  det	  nå.	  Hun	  forteller	  om	  gjentatte	  fall	  for	  
moren.	  Saksbehandler	  rådet	  pårørende	  til	  å	  klage	  og	  orienterte	  bydelen	  om	  det	  
samme	  som	  ble	  opplyst	  til	  Ombudet.	  	  



	  
	  

Avlastning	  og	  omsorgslønn	  
Ombudet	  har	  fortsatt	  få	  saker	  innenfor	  disse	  områdene,	  selv	  om	  det	  har	  vært	  en	  dobling	  i	  antall	  
saker	  fra	  2012.	  De	  fleste	  sakene	  omhandler	  spørsmål	  om	  kommunens	  forståelse	  og	  praktisering	  av	  
vilkårene	  for	  tjenestene,	  manglende	  råd	  og	  veiledning	  i	  prosessen	  og	  klagebistand	  i	  forbindelse	  med	  
avslag	  eller	  utmåling	  av	  avlastning/omsorgslønn.	  Pårørende	  med	  alvorlig	  syke	  barn	  er	  bekymret	  for	  
opplæringen	  og	  kompetansen	  hos	  avlastere.	  
	  
Ombudet	  har	  merket	  seg	  vedtakene	  som	  treffes	  på	  disse	  områdene	  burde	  evalueres	  og	  gjennomgås	  i	  
forhold	  til	  struktur,	  språk	  og	  begrunnelse	  for	  avslag/innvilgelse.	  	  
	  
Ombudet	  er	  kjent	  med	  at	  hjemmesidene	  til	  Oslo	  kommune	  skal	  revideres	  og	  Ombudet	  støtter	  
tiltaket.	  I	  dag	  gir	  bydelene	  ulik	  informasjon	  og	  det	  kan	  både	  være	  vanskelig	  å	  finne	  relevant	  og/eller	  
tilstrekkelig	  informasjon	  på	  hjemmesider.	  Enkelte	  bydeler	  henviser	  dessuten	  til	  gammel	  lovverk.	  
	  

	  

NAV	  SOSIALTJENESTEN	  
	  
Ombudet	  har	  en	  tett	  og	  konstruktiv	  dialog	  med	  Nav	  sosialtjenesten	  i	  Oslo.	  Vi	  hører	  om	  en	  krevende	  
hverdag	  der	  klienters	  behov	  og	  rettigheter	  balanseres	  mot	  budsjett	  og	  rapporteringskrav.	  Flere	  
opplyser	  å	  ha	  for	  lite	  ressurser	  til	  omfattende	  og	  sammensatte	  oppgaver.	  Nav	  sosialtjenesten	  er	  siste	  
skanse	  for	  mennesker	  i	  en	  vanskelig	  og	  krevende	  livssituasjon,	  der	  det	  økonomiske	  ofte	  kun	  er	  
toppen	  av	  isfjellet.	  Det	  er	  fra	  enkelte	  gitt	  uttrykk	  for	  at	  belastningen	  og	  ressursknapphet	  gjør	  at	  det	  
sosialfaglige	  arbeidet	  minimeres	  til	  inntektssikring.	  Nav	  sosialtjenesten	  må	  i	  stor	  grad	  møte	  de	  som	  
andre	  instanser	  ikke	  ser	  å	  finne	  et	  tilbud	  til;	  personer	  i	  en	  vanskelig	  livssituasjon,	  mange	  med	  
psykiske	  lidelser,	  rusproblematikk	  og	  en	  atferd	  som	  krever	  kompetanse	  for	  å	  møte	  og	  følge	  opp.	  Oslo	  
kommune	  må	  sikre	  at	  Nav	  sosialtjenesten	  har	  nødvendige	  ressurser	  til	  å	  gi	  klientene	  nødvendig	  
bistand.	  Sosialfaglig	  oppfølging	  må	  sikres.	  
	  
Ombudets	  største	  kapital	  ligger	  i	  våre	  saksbehandleres	  brede	  kunnskapsnivå.	  Det	  er	  avgjørende	  for	  å	  	  
gi	  våre	  klienter	  nødvendig	  bistand.	  I	  saker	  av	  akutt	  karakter	  eller	  der	  henvendelser	  til	  Ombudet	  
fremstår	  som	  et	  resultat	  av	  rot	  eller	  misforståelser,	  henvender	  Ombudet	  seg	  muntlig	  til	  	  
tjenestestedet.	  Mange	  saker	  løser	  seg	  slik.	  Tilbakemeldinger	  fra	  tjenestestedene	  er	  at	  de	  er	  positive	  
til	  denne	  arbeidsmetoden.	  Den	  forebygger	  også	  mer	  formelle,	  skriftlige	  klagesaker	  som	  er	  
tidkrevende	  både	  for	  tjenesten	  og	  klienten.	  I	  noen	  saker	  velger	  vi	  møte	  som	  virkemiddel.	  Når	  
kommunikasjonen	  og	  dialogen	  er	  vanskelig	  eller	  har	  stagnert,	  er	  det	  å	  sette	  seg	  rundt	  et	  bord	  
avklarende	  og	  kan	  gjenopprette	  tillit.	  
	  

	  
	  
De	  som	  er	  i	  stand	  til	  å	  ivareta	  egen	  sak,	  veiledes	  slik	  at	  de	  kan	  følge	  den	  opp	  selv,	  eventuelt	  med	  
støtte	  fra	  vårt	  kontor.	  Ombudet	  utformet	  i	  2011	  klagemaler	  som	  et	  tilbud	  til	  de	  som	  kan	  klage	  på	  

En	  familie	  med	  to	  barn	  fikk	  utkastelsesbegjæring	  på	  grunn	  av	  en	  husleierestanse.	  
Saken	  var	  kjent	  for	  Nav	  sosialtjenesten,	  men	  det	  dro	  ut	  å	  fatte	  vedtak	  i	  saken,	  da	  
familiefaren	  ikke	  framla	  etterspurt	  dokumentasjon	  i	  tide.	  Utleier	  utsatte	  utkastelsen	  
en	  uke,	  men	  da	  vedtak	  på	  dette	  tidspunktet	  fortsatt	  ikke	  var	  fattet,	  ble	  utkastelsen	  
iverksatt.	  Ombudet	  henvendte	  seg	  muntlig	  til	  Nav	  sosialtjenesten	  og	  dette	  førte	  til	  at	  
de	  vurderte	  saken	  på	  nytt	  og	  ekteparet	  ble	  innkalt	  til	  et	  møte.	  Det	  ble	  besluttet	  at	  
restansen	  skulle	  dekkes,	  samt	  at	  det	  opprettes	  forvaltning	  og	  familien	  tilbys	  
gjeldsrådgivning.	  
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egenhånd.	  De	  benyttes	  i	  økende	  grad	  (154	  i	  2012	  og	  209	  i	  2013).	  Malene	  ligger	  tilgjengelig	  på	  
Ombudets	  nettsider.	  Denne	  økte	  bruken	  fører	  til	  færre	  skriftlige	  klager	  fra	  Ombudet,	  men	  er	  å	  anse	  
som	  en	  utvidelse	  av	  Ombudets	  råd	  og	  veiledningsfunksjon.	  Det	  er	  i	  tråd	  med	  kontorets	  intensjon	  om	  
å	  løse	  saker	  på	  lavest	  mulig	  nivå.	  Ved	  behov	  retter	  Ombudet	  en	  skriftlig	  henvendelse	  til	  
tjenestestedet.	  Det	  kan	  være	  en	  anmodning	  om	  redegjørelse	  eller	  en	  klage	  på	  vegne	  av	  klienten.	  En	  
slik	  ’trappemodell’	  for	  intervensjon	  er	  i	  tråd	  med	  Ombudets	  policy	  om	  hjelp	  til	  selvhjelp,	  for	  den	  
enkelte	  klient.	  	  
	  
En	  følge	  av	  dette	  er	  at	  færre	  saker	  oversendes	  tilsynsmyndighetene.	  I	  noen	  tilfeller	  fordi	  saken	  løses	  
på	  et	  tidlig	  tidspunkt	  ved	  en	  muntlig	  avklaring,	  men	  også	  fordi	  mange	  formelle	  klagesaker	  omgjøres	  
hos	  førsteinstansen.	  Dette	  er	  tids-‐	  og	  energibesparende,	  både	  for	  klient	  og	  tjenestested,	  og	  sikrer	  
trolig	  riktig	  hjelp	  raskere.	  
	  
Saker	  av	  mer	  prinsipiell	  karakter	  ønsker	  vi	  å	  få	  behandlet	  hos	  klageinstansen.	  Dette	  for	  en	  nærmere	  
avklaring	  av	  omstridte	  spørsmål.	  Og	  selv	  om	  saken	  ikke	  omgjøres	  hos	  Fylkesmannen,	  kan	  
tjenestestedet	  få	  viktige	  tilbakemeldinger	  for	  å	  bedre	  kvaliteten	  i	  sitt	  fremtidige	  arbeid,	  som	  i	  den	  
følgende	  saken:	  
	  

	  
	  
Henvendelser	  om	  Nav	  sosialtjenesten	  har	  de	  senere	  årene	  fordelt	  seg	  slik	  på	  de	  ulike	  bydelene	  i	  Oslo:	  

Sosialtjenestene	   2011	   2012	   2013	  
Nav	  Alna	  sosialtjenesten	  	   139	   87	   90	  
Nav	  Bjerke	  sosialtjenesten	  	   104	   95	   81	  
Nav	  Frogner	  sosialtjenesten	  	   67	   53	   64	  
Nav	  Gamle	  Oslo	  sosialtjenesten	  	   204	   330	   338	  
Nav	  Grünerløkka	  sosialtjenesten	   165	   176	   209	  
Nav	  Nordre	  Aker	  sosialtjenesten	   25	   25	   26	  
Nav	  Grorud	  sosialtjenesten	  	   51	   43	   46	  
Nav	  Nordstrand	  sosialtjenesten	  	   46	   56	   43	  
Nav	  Sagene	  sosialtjenesten	  	   129	   113	   64	  
Nav	  Stovner	  sosialtjenesten	  	   52	   81	   69	  
Nav	  St.	  Hanshaugen	  sosialtjenesten	  	   85	   111	   74	  
Nav	  Søndre	  Nordstrand	  sosialtjenesten	  	   86	   53	   75	  
Nav	  Ullern	  sosialtjenesten	  	   32	   30	   23	  
Nav	  Vestre	  Aker	  sosialtjenesten	   17	   31	   29	  
Nav	  Østensjø	  sosialtjenesten	  	   56	   66	   55	  
Ubestemt	  sosialkontor	   188	   139	   95	  
Sum	   1446	   1489	   1381	  

En	  kvinne	  kontaktet	  Ombudet	  for	  å	  påklage	  et	  vedtak	  fra	  sosialtjenesten.	  Det	  gjaldt	  
vilkår	  for	  utbetaling	  av	  livsopphold.	  Det	  var	  satt	  vilkår	  om	  innlevering	  av	  diverse	  
dokumenter	  for	  at	  stønaden	  skulle	  bli	  utbetalt.	  Klienten	  klarte	  ikke	  å	  oppfylle	  disse	  
kravene,	  og	  klaget	  på	  at	  stønad	  til	  livsopphold	  ikke	  ble	  utbetalt.	  Fylkesmannen	  
stadfestet	  Nav	  sosialtjenestens	  vedtak,	  men	  kom	  med	  flere	  merknader.	  Fylkesmannen	  
bemerket	  at	  det	  i	  saken	  var	  feil	  bruk	  av	  vilkår.	  Nav	  sosialtjenesten	  hadde	  satt	  opp	  
som	  et	  vilkår	  at	  kvinnen	  skulle	  levere	  kontoutskrift,	  noe	  Fylkesmannen	  mener	  er	  å	  
anse	  som	  et	  dokumentasjonskrav	  før	  vedtaket	  skal	  fattes.	  I	  denne	  saken	  hadde	  
sosialtjenesten	  også	  utmålt	  stønad	  til	  samvær	  med	  barn	  til	  45	  kroner	  dagen.	  
Fylkesmannen	  understreket	  at	  en	  slik	  stønad	  må	  utmåles	  etter	  en	  individuell,	  konkret	  
vurdering	  etter	  barnets	  behov.	  
	  



	  
	  

Helse-‐,	  sosial-‐	  og	  eldreombudet	  vil	  følge	  opp	  med	  egne	  rapporter	  overfor	  de	  enkelte	  bydelene,	  der	  
det	  redegjøres	  nærmere	  for	  innholdet	  i	  saker	  fra	  vedkommende	  bydel.	  Nav	  Gamle	  Oslo	  er	  det	  
kontoret	  vi	  mottar	  mest	  henvendelser	  om.	  Dette	  har	  det	  vært	  en	  god	  dialog	  med	  tjenestestedet	  om,	  
og	  også	  med	  politisk	  og	  administrativ	  ledelse	  i	  bydelen	  og	  i	  kommunen,	  samt	  Fylkesmannen.	  
Ombudet	  er	  bekymret	  for	  tilbudet	  som	  gis	  klienter	  ved	  dette	  kontoret.	  
	  

Hva	  omhandler	  henvendelsene	  til	  Ombudet?	  
Spørsmål	  om	  livsopphold,	  tilgjengelighet	  og	  ulike	  anliggender	  rundt	  saksbehandling	  er	  
gjennomgående	  tema	  i	  henvendelsene	  til	  vårt	  kontor.	  	  
	  
Hovedhenvendelser	  vedrørende	  sosialtjenesten	  har	  fordelt	  seg	  slik	  de	  tre	  siste	  årene:	  

	  	   2011	   2012	   2013	  
Livsopphold	   564	   561	   587	  
Nødhjelp	   174	   207	   207	  
Stønad	  i	  særlige	  tilfeller	   11	   163	   166	  
Boutgifter	   494	   455	   517	  
TOTAL	  økonomisk	  hjelp	   1243	   1386	   1477	  
Kommunal	  bolig	   122	   135	   157	  
Midlertidig	  husvære	   214	   290	   241	  
TOTAL	  boligspørsmåI	   336	   425	   398	  
Tilgjengelighet	   160	   203	   277	  
Avvisning	   35	   45	   55	  
Oppførsel	   68	   78	   90	  
Avtalebasert	  forvaltning	   67	   106	   83	  
Oppholdskommunens	  ansvar	   24	   57	   69	  
Informasjon/medvirkning	   79	   80	   182	  
Vilkår	   69	   79	   102	  
Dokumentasjonskrav	   55	   74	   115	  
Saksbehandling	   278	   432	   710	  

	  
Henvendelser	  vedrørende	  livsopphold	  omhandler	  ofte	  spørsmål	  om	  utmåling	  av	  økonomisk	  
sosialhjelp.	  Sosialhjelpens	  subsidiære	  karakter	  gjør	  at	  mottakere	  av	  sosialhjelp	  har	  trang	  økonomi.	  I	  
noen	  tilfeller	  opplever	  mottaker	  normen	  som	  svært	  lav,	  og	  ikke	  tilstrekkelig	  til	  å	  dekke	  nødvendige	  
utgifter	  i	  hverdagen.	  Ombudet	  ser	  dette	  særlig	  i	  saker	  der	  det	  ikke	  tas	  hensyn	  til	  familiens	  
sammensetning.	  Store	  barnefamilier,	  familier	  med	  eldre	  hjemmeboende	  barn	  og	  par	  der	  sivilstatus	  
er	  uavklart	  er	  gjennomgående.	  I	  flere	  av	  disse	  sakene	  ser	  Ombudet	  at	  Nav	  sosialtjenesten	  ikke	  har	  
kartlagt	  barnas	  behov	  godt	  nok	  eller	  i	  det	  hele	  tatt.	  Hensynet	  til	  barnas	  beste	  er	  en	  rød	  tråd	  i	  
rundskrivet	  til	  Lov	  om	  sosiale	  tjenester	  i	  Nav.	  I	  perioden	  15.10.	  til	  15.12.13	  samlet	  Ombudet	  inn	  
anonymiserte	  vedtak	  til	  brukere	  av	  Nav	  sosialtjenesten	  for	  blant	  annet	  å	  se	  på	  hvordan	  Nav	  
sosialtjenesten	  vurderer	  barnas	  behov.	  
	  
I	  denne	  uformelle	  undersøkelsen	  ser	  Ombudet	  at	  informasjon	  om	  barna	  i	  mange	  tilfeller	  er	  
begrenset	  til	  hvor	  mange	  barn	  det	  er	  i	  familien	  og	  alderen	  på	  barna,	  og	  at	  det	  i	  liten	  grad	  er	  gjort	  
individuelle	  vurderinger.	  Våre	  erfaringer	  samsvarer	  med	  Statens	  Helsetilsyns	  rapport	  fra	  mars	  2013	  
som	  oppsummerer	  Fylkesmennenes	  landsomfattende	  tilsyn	  i	  2012	  av	  Nav	  sosialtjenestens	  
behandling	  av	  økonomisk	  stønad	  til	  personer	  med	  forsørgeransvar.	  I	  59	  av	  67	  kommuner	  påpeker	  
Fylkesmennene	  lovbrudd,	  og	  det	  blir	  vist	  til	  at	  opplysningene	  er	  begrenset	  til	  antall	  barn	  og	  alder,	  
men	  at	  kartlegging	  av	  behov	  for	  klær,	  utstyr,	  fritidsaktiviteter	  og	  boforhold	  ofte	  uteblir.	  Statens	  
Helsetilsyn	  forklarer	  disse	  manglene	  med	  at	  Nav	  sosialtjenesten	  blant	  annet	  i	  for	  stor	  grad	  bruker	  
standardiserte	  normer	  og	  jobber	  for	  lite	  systematisk.	  	  
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At	  barn	  ikke	  alltid	  får	  oppfylt	  sine	  grunnleggende	  rettigheter	  bekymrer	  Ombudet.	  Ifølge	  Navs	  
statusrapport	  for	  2012	  “Fattigdom	  og	  levekår	  i	  Norge”	  har	  andelen	  barn	  som	  lever	  i	  
lavinntektsfamilier	  økt	  det	  siste	  tiåret.	  I	  samme	  tiårsperiode	  har	  barn	  som	  lever	  i	  familier	  med	  
vedvarende	  lavinntekt	  også	  økt.	  Ifølge	  rapporten	  er	  innvandrerbarn	  “klart	  overrepresentert	  blant	  
barn	  med	  vedvarende	  lavinntekt”.	  Andre	  barn	  som	  rammes	  spesielt	  av	  vedvarende	  lavinntekt	  er	  barn	  
med	  foreldre	  utenfor	  arbeidslivet	  som	  er	  avhengige	  av	  sosialhjelp,	  barnerike	  familier,	  barn	  av	  enslige	  
forsørgere	  og	  barnevernsbarn.	  Rapporten	  viser	  også	  til	  at	  Oslo	  er	  et	  av	  fylkene	  med	  flest	  fattige	  barn.	  	  
Arbeids-‐og	  velferdsdirektoratet	  forvalter	  en	  tilskuddsordning	  for	  å	  bekjempe	  barnefattigdom,	  hvor	  
det	  i	  2013	  ble	  bevilget	  25	  millioner	  kroner	  til	  kommuner	  og	  bydeler	  i	  Norge.	  Målgruppen	  er	  barn	  og	  
unge	  i	  familier	  som	  mottar	  sosialhjelp	  fra	  NAV	  sosialtjenesten.	  I	  Oslo	  fikk	  Alna,	  Gamle	  Oslo,	  Grorud,	  
Grünerløkka,	  Nordstrand,	  Sagene,	  St.Hanshaugen,	  Stovner,	  Vestre	  Aker	  og	  Østensjø	  tildelt	  midler	  til	  
sine	  tiltak.	  Ombudet	  er	  svært	  positive	  til	  at	  flere	  bydeler	  i	  Oslo	  jobber	  systematisk	  for	  å	  bekjempe	  
barnefattigdom.	  Tilskuddsordningen	  er	  foreslått	  styrket	  i	  statsbudsjettet	  for	  2014,	  slik	  at	  tilsammen	  
45	  millioner	  kroner	  skal	  benyttes	  til	  dette	  gode	  formålet.	  
	  

	  
	  
Også	  enslige,	  særlig	  de	  uten	  fast	  bolig,	  har	  spørsmål	  om	  utmåling	  av	  livsopphold.	  Av	  henvendelser	  til	  
vårt	  kontor	  ser	  Ombudet	  at	  normen	  i	  svært	  liten	  grad	  avvikes.	  Ombudet	  etterlyser	  individuelle	  
vurderinger	  av	  den	  enkeltes	  livssituasjon	  i	  tråd	  med	  lovens	  forutsetning.	  	  
	  

Tilgjengelighet	  
Mangelfull	  tilgjengelighet	  er	  et	  gjennomgående	  tema	  i	  henvendelser	  til	  Ombudets	  kontor,	  en	  erfaring	  
Ombudet	  deler.	  Saksbehandlere	  ringer	  ikke	  tilbake	  og	  stedfortreder	  er	  ikke	  mulig	  å	  få	  tak	  i.	  Klienter	  
forsøker	  forgjeves	  å	  oppnå	  kontakt,	  både	  på	  telefon	  og	  med	  personlig	  fremmøte.	  Nav	  har	  et	  uttalt	  
servicemål	  om	  at	  alle	  henvendelser	  skal	  være	  besvart	  innen	  48	  timer.	  Ombudet	  mener	  at	  Nav	  
sosialtjenesten,	  i	  tillegg	  til	  rent	  tekniske	  løsninger,	  i	  enda	  større	  grad	  må	  jobbe	  med	  sin	  interne	  
tilgjengelighetskultur.	  Dette	  er	  langt	  på	  vei	  et	  ledelsesansvar,	  og	  det	  må	  tilrettelegges	  og	  følges	  opp	  
at	  de	  ansatte	  har	  kapasitet	  til	  å	  utføre	  alle	  sine	  arbeidsoppgaver.	  	  
	  
Ombudet	  mener	  at	  de	  tiltak	  for	  eksempel	  Nav	  Gamle	  Oslo	  har	  gjort	  med	  å	  etablere	  et	  kontaktsenter	  i	  
samarbeid	  med	  02180,	  er	  et	  positivt	  og	  fremstår	  som	  et	  godt	  virkemiddel	  på	  veien	  til	  bedret	  
tilgjengelighet.	  
	  

Saksbehandling	  
Lang	  saksbehandlingstid	  er	  noe	  mange	  tar	  opp	  i	  sin	  kontakt	  med	  Ombudet.	  Vår	  erfaring	  er	  at	  
saksbehandlingstiden	  varierer	  sterkt	  mellom	  de	  ulike	  kontorene,	  både	  i	  behandlingen	  av	  søknader	  og	  
i	  klagesaksbehandlingen.	  Det	  siste	  bekreftes	  av	  statistikk	  fra	  Fylkesmannen,	  der	  gjennomsnittlig	  
klagesaksbehandlingstid	  i	  bydelene	  er	  3,2	  måneder.	  Det	  raskeste	  kontoret	  klarer	  det	  på	  1,2	  måned,	  
mens	  det	  tregeste	  bruker	  11	  måneder.	  
	  

En	  klient	  tok	  kontakt	  med	  Ombudet	  da	  familien	  med	  åtte	  barn	  fikk	  avslag	  på	  støtte	  til	  
fritidsaktiviteter	  til	  barna.	  Ombudet	  skrev	  en	  klage,	  og	  saken	  ble	  sendt	  til	  
Fylkesmannen.	  Fylkesmannen	  påpekte	  mangler	  ved	  Nav	  sosialtjenestens	  vurdering	  av	  
familiens	  behov	  når	  det	  kom	  til	  livsoppholdsutgifter.	  Fylkesmannen	  karakteriserte	  
vurderingen	  som	  "noe	  tilfeldig".	  De	  skrev	  også	  at	  Nav	  sosialtjenesten	  i	  fremtiden	  
kunne	  vurdere	  å	  øke	  livsoppholdet	  isteden	  for	  å	  innvilge	  tilleggsytelser.	  Vedtaket	  ble	  
opphevet	  og	  støtte	  til	  fritidsaktiviteter	  innvilget.	  



	  
	  

	  
	  

	  
Det	  er	  et	  servicemål	  at	  vedtak	  i	  Nav	  sosialtjenesten	  skal	  fattes	  innen	  14	  dager.	  Dette	  overholdes	  i	  
mange	  tilfeller	  ikke.	  I	  dialog	  med	  sosialtjenesten	  opplyser	  noen	  å	  ha	  store	  restanser.	  Dette	  fører	  igjen	  
til	  flere	  henvendelser,	  klager	  og	  frustrerte	  klienter.	  
	  

Dokumentasjonskrav	  	  
Nav	  sosialtjenesten	  kan	  be	  om	  kontoutskrift	  dersom	  nødvendige	  opplysninger	  ikke	  kan	  
dokumenteres	  på	  annen	  måte,	  men	  sosialtjenesten	  skal	  da	  informere	  klienten	  om	  hvilke	  
opplysninger	  de	  trenger	  og	  hvorfor	  de	  trenger	  dem.	  Alle	  andre	  opplysninger	  på	  kontoutskriften	  kan	  
strykes	  over	  eller	  fjernes	  før	  utskriften	  legges	  frem	  for	  sosialtjenesten.	  Disse	  bestemmelsene	  gjelder	  
også	  for	  sosialtjenestens	  innhenting	  og	  bruk	  av	  andre	  typer	  personopplysninger.	  Søknader	  skal	  ikke	  
avvises,	  men	  Nav	  sosialtjenesten	  kan	  etter	  en	  individuell	  vurdering	  fatte	  avslagsvedtak	  basert	  på	  
manglende	  dokumentasjon.	  
	  

	  
	  

Nødhjelp	  
Ombudet	  er	  særlig	  bekymret	  der	  Nav	  sosialtjenesten	  bruker	  lang	  tid	  på	  å	  avklare	  spørsmål	  rundt	  
nødhjelp.	  Søknader,	  skriftlige	  og	  muntlige,	  som	  omhandler	  nødhjelp	  skal	  tas	  imot	  og	  behandles	  raskt.	  
Dokumentasjonskrav	  til	  nødhjelpssøknader	  kan	  noen	  ganger	  oppleves	  som	  rigide	  fremfor	  individuelle	  
og	  tilpassede	  til	  den	  konkrete	  situasjonen.	  Ombudet	  mener	  det	  er	  uheldig	  at	  klienter	  blir	  avvist	  fra	  å	  

En	  mann	  klaget	  på	  at	  han	  hadde	  fått	  en	  for	  lav	  livsoppholdssats	  for	  seg	  og	  sin	  familie.	  
I	  tillegg	  klaget	  han	  over	  dårlig	  tilgjengelighet	  hos	  sosialtjenesten.	  Ombudet	  ga	  råd	  og	  
veiledning,	  og	  mannen	  klaget	  selv.	  Mannen	  fikk	  imidlertid	  ikke	  svar	  fra	  
sosialtjenesten.	  Ombudet	  skrev	  derfor	  en	  klage	  for	  mannen	  og	  etterspurte	  svar.	  Svar	  
fra	  sosialtjenesten	  uteble	  fortsatt.	  Først	  etter	  nærmere	  ni	  måneder	  og	  flere	  purringer,	  
fikk	  mannen	  og	  Ombudet	  svar.	  Mannen	  fikk	  medhold	  i	  sin	  klage,	  og	  fikk	  lagt	  riktig	  
livsoppholdsnorm	  til	  grunn.	  

En	  kvinne	  med	  åtte	  barn	  fikk	  ikke	  kontakt	  med	  sin	  saksbehandler	  hos	  sosialtjenesten.	  
Hun	  hadde	  ikke	  fått	  skriftlig	  vedtak	  på	  sin	  søknad	  om	  livsopphold	  og	  husleie.	  Det	  var	  
kun	  gitt	  muntlig	  beskjed	  om	  at	  hun	  ikke	  ville	  få	  noe	  før	  faktura	  for	  husleie	  var	  levert,	  
og	  at	  det	  deretter	  ville	  gå	  4	  dager	  før	  utbetaling.	  Dette	  var	  vanskelig	  ettersom	  
kvinnen	  selv	  ikke	  hadde	  mottatt	  denne	  fakturaen.	  Ombudet	  tok	  kontakt	  med	  
stedfortredende	  saksbehandler,	  og	  husleie	  og	  livsopphold	  ble	  utbetalt	  samme	  dag.	  

	  

En	  kvinne	  henvendte	  seg	  til	  Ombudet	  fordi	  Nav	  sosialtjenesten	  ikke	  godtok	  at	  hun	  var	  
enslig	  forsørger,	  selv	  om	  hun	  hadde	  dokumentert	  dette	  med	  skilsmissebevilling,	  
meklingsattest	  og	  samværsavtale.	  Nav	  sosialtjenesten	  krevde	  at	  kvinnen	  måtte	  
dokumentere	  at	  det	  var	  et	  "varig	  samlivsbrudd"	  fordi	  Nav	  trygd	  krevde	  dette	  i	  forhold	  
til	  barnebidragssøknad.	  Kvinnen	  fortalte	  at	  mannen	  hadde	  reist	  til	  hjemlandet	  flere	  
måneder	  tidligere,	  og	  at	  hun	  etter	  dette	  ikke	  fikk	  betalt	  husleien.	  Ombudet	  kontaktet	  	  
sosialtjenesten	  og	  ble	  fortalt	  at	  det	  hadde	  vært	  "mye	  frem	  og	  tilbake	  med	  klient	  og	  
hennes	  mann"	  noe	  som	  førte	  til	  at	  sosialtjenesten	  tvilte	  på	  at	  ekteskapet	  var	  slutt.	  De	  
mente	  hun	  burde	  kunne	  få	  ytterligere	  dokumentasjon	  fra	  ham.	  Ombudet	  
videreformidlet	  at	  klienten	  ikke	  hadde	  sett	  mannen	  på	  flere	  måneder	  og	  at	  det	  i	  
praksis	  var	  umulig	  å	  få	  denne	  dokumentasjonen.	  Sosialtjenesten	  frafalt	  
dokumentasjonskravet,	  men	  først	  etter	  at	  kvinnen	  ble	  innvilget	  og	  etterbetalt	  
barnebidrag	  fra	  Nav	  trygd.	  Hun	  ble	  deretter	  beregnet	  som	  enslig	  forsørger.	  
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levere	  nødhjelpssøknader.	  Dette	  kan	  medføre	  at	  den	  reelle	  nødsituasjonen	  har	  vart	  en	  tid	  når	  
søknaden	  endelig	  tas	  til	  behandling	  i	  sosialtjenesten.	  
	  

	  
	  

Juletillegg	  
Ombudet	  har	  gjennom	  flere	  år	  vært	  opptatt	  av	  at	  mottakere	  av	  økonomisk	  stønad	  fra	  Nav	  
sosialtjenesten,	  på	  lik	  linje	  med	  lønns-‐	  og	  trygdemottakere,	  bør	  motta	  noe	  ekstra	  i	  forbindelse	  med	  
jul	  eller	  andre	  liknende	  høytider.	  Ombudet	  er	  tilfreds	  med	  at	  vårt	  arbeid	  var	  med	  på	  å	  bidra	  til	  at	  
Bystyret	  i	  2013	  vedtok	  veiledende	  normer	  for	  ekstra	  ytelser	  ved	  feiring	  av	  høytider,	  der	  hensyn	  til	  
barn	  og	  deres	  behov	  skal	  tillegges	  vekt.	  Ombudets	  synspunkt	  om	  at	  alle	  langtidsmottakere	  av	  
sosialhjelp	  skal	  få	  noe	  ekstra	  til	  jul	  ble	  ikke	  vedtatt,	  men	  regelen	  er	  nå	  at	  Nav	  sosialtjenesten	  skal	  
vurdere	  juletillegg	  etter	  søknad.	  Ombudet	  forutsetter	  at	  aktuelle	  mottakere	  får	  nødvendig	  
opplysning,	  råd	  og	  veiledning	  om	  denne	  muligheten,	  jf	  kommunenes	  veiledningsplikt.	  	  
	  

Bytte	  av	  saksbehandler	  
Mange	  som	  henvender	  seg	  til	  Ombudet,	  ønsker	  å	  bytte	  saksbehandler.	  Dette	  er	  ikke	  en	  rettighet	  den	  
enkelte	  bruker	  har.	  I	  noen	  tilfeller	  bistår	  Ombudets	  kontor	  likevel	  med	  en	  slik	  anmodning.	  Dette	  er	  i	  
saker	  der	  klienten	  ikke	  opplever	  å	  bli	  møtt	  med	  respekt,	  og	  der	  kommunikasjonen	  er	  vanskelig	  og	  
samarbeidsklimaet	  anstrengt.	  I	  mange	  tilfeller	  ser	  Ombudet	  at	  konflikten	  har	  sitt	  utgangspunkt	  i	  	  
dårlig	  tilgjengelighet.	  I	  mange	  saker	  der	  Ombudet	  bidrar	  til	  å	  opprette	  dialog,	  faller	  også	  kravet	  om	  
bytte	  av	  saksbehandler	  bort.	  
	  

Boligbehov	  og	  boligtilbud	  
Arbeidet	  med	  å	  fremskaffe	  boliger	  er	  vår	  største	  utfordring	  er	  et	  utsagn	  Ombudet	  ofte	  møter	  i	  sin	  
daglige	  kontakt	  med	  ansatte	  i	  Oslo	  kommune.	  Det	  er	  krevende	  å	  bistå	  klienter	  i	  det	  private	  
boligmarkedet,	  i	  forhold	  til	  kommunale	  boliger	  og	  der	  noen	  er	  uten	  tak	  over	  hodet	  og	  akutt	  trenger	  
midlertidig	  husvære.	  
	  

Kommunale	  boliger	  –	  tilbud	  og	  etterspørsel	  
Vi	  får	  mange	  henvendelser	  om	  avslag	  på	  kommunale	  boliger,	  og	  om	  lange	  ventetider	  før	  en	  aktuell	  
kommunal	  bolig	  er	  tilgjengelig.	  
	  

En	  mann	  oppsøkte	  Ombudet	  etter	  at	  han	  hadde	  søkt	  om	  nødhjelp	  en	  fredag,	  og	  fått	  
beskjed	  om	  at	  han	  ville	  bli	  oppringt	  mandagen	  etter.	  Da	  mandag	  kom	  og	  han	  ikke	  
hadde	  hørt	  noe	  tok	  han	  kontakt	  med	  Nav	  sosialtjenesten	  igjen.	  Han	  fikk	  da	  beskjed	  
om	  at	  han	  ville	  blir	  oppring	  dagen	  etter.	  Det	  ble	  han	  fortsatt	  ikke.	  Ombudet	  kontaktet	  
sosialtjenesten,	  uten	  å	  få	  kontakt	  med	  rett	  person.	  Ombudet	  bisto	  derfor	  med	  å	  fylle	  
inn	  en	  klagemal,	  der	  klienten	  beskrev	  sin	  situasjon.	  Klienten	  ringte	  igjen	  senere	  
samme	  dag.	  Han	  fikk	  fortsatt	  ikke	  hjelp.	  Ombudet	  ringte	  på	  nytt	  og	  fikk	  nå	  snakke	  
med	  en	  som	  bekreftet	  å	  ha	  mottatt	  klagen	  og	  en	  ny	  nødhjelpsøknad,	  men	  at	  klienten	  
ikke	  kunne	  regne	  med	  å	  få	  svar	  så	  sent	  på	  dagen.	  Dessuten	  måtte	  	  klagen	  behandles,	  
før	  ny	  søknad	  kunne	  vurderes.	  Ombudet	  påpekte	  at	  mannen	  hadde	  lagt	  frem	  sin	  
nødhjelpssøknad	  fem	  dager	  tidligere.	  Kort	  etter	  ble	  Ombudet	  kontaktet	  av	  en	  
teamleder	  som	  opplyste	  at	  det	  hadde	  kommet	  frem	  at	  søknaden	  ved	  en	  feil	  var	  blitt	  
sett	  på	  som	  en	  livsoppholdssøknad	  til	  tross	  for	  at	  man	  kunne	  bekrefte	  at	  den	  ble	  tatt	  
imot	  som	  en	  nødhjelpsøknad.	  Klienten	  ville	  få	  utbetalt	  livsopphold	  dagen	  etter.	  



	  
	  

	  
	  
I	  august	  2013	  sendte	  Ombudet	  brev	  til	  boligkontorene	  i	  Oslo.	  Vi	  ønsket	  svar	  på	  hvor	  mange	  
kommunale	  boliger	  bydelen	  disponerte	  pr.	  15.08.2013,	  hvor	  mange	  som	  eventuelt	  sto	  tomme,	  hvor	  
mange	  søkere	  med	  positivt	  vedtak	  som	  sto	  på	  venteliste	  og	  hvor	  lenge	  disse	  hadde	  ventet	  på	  at	  en	  
aktuell	  bolig	  skulle	  bli	  ledig.	  Ombudet	  ønsket	  også	  svar	  på	  hvor	  mange	  søkere	  som	  pr.	  tredje	  kvartal	  	  
2013	  hadde	  fått	  avslag	  på	  kommunal	  bolig	  på	  bakgrunn	  av	  at	  det	  var	  mer	  enn	  6	  måneders	  ventetid	  
på	  aktuell	  bolig.	  Til	  slutt	  var	  Ombudet	  interessert	  i	  boligsituasjonen	  i	  bydelen	  mer	  generelt	  og	  om	  
bydelen	  hadde	  særlige	  utfordringer.	  
	  
Ombudet	  mottok	  svar	  på	  13	  av	  15	  henvendelser.	  Svarene	  var	  varierte.	  En	  bydel	  viste	  til	  Bystyrets	  
boligbehovsplan	  og	  tre	  henviste	  til	  Kostra-‐rapporter.	  Andre	  svar	  var	  omfattende	  og	  grundige.	  	  
	  
Halvparten	  svarte	  at	  det	  er	  for	  få	  boliger	  i	  forhold	  til	  behovet.	  Boligmassen	  stemmer	  	  heller	  ikke	  
overens	  med	  søkernes	  behov.	  Det	  tilbakemeldes	  om	  for	  store	  konsentrasjoner	  av	  kommunale	  boliger	  
i	  sentrum	  og	  oppleves	  som	  liten	  vilje	  til	  å	  spre	  den	  kommunale	  boligmassen.	  	  
Av	  svarene	  fremgikk	  det	  at	  305	  søkere/familier	  hadde	  fått	  innvilget	  kommunal	  bolig,	  men	  ikke	  fått	  
oppfylt	  rettigheten.	  Disse	  hadde	  ventet	  på	  bolig	  fra	  noen	  måneder	  opp	  til	  3	  år.	  Mer	  enn	  200	  søkere	  
hadde	  fått	  avslag,	  til	  tross	  for	  at	  de	  oppfylte	  kriteriene	  for	  tildeling,	  da	  det	  var	  mer	  enn	  6	  måneders	  
ventetid	  på	  aktuell	  bolig.	  En	  bydel	  kommenterte	  følgende:	  ’Med	  et	  regelverk	  som	  dagens,	  
tilfredsstiller	  likevel	  en	  del	  av	  de	  vi	  ikke	  prioriterer	  for	  bolig,	  kriteriene	  for	  tildeling.	  Det	  betyr	  at	  
dersom	  kriteriene	  ikke	  blir	  strengere	  enn	  i	  dag,	  vil	  bydelen	  måtte	  få	  en	  økning	  i	  den	  kommunale	  
boligmassen	  dersom	  alle	  som	  oppfyller	  kriteriene	  skal	  kunne	  få	  tildelt	  bolig.’	  	  
	  
Byråd	  Øystein	  Eriksen	  Søreide	  skrev	  i	  et	  notat	  til	  Bystyrets	  organer	  (notat	  25/2013)	  at	  det	  er	  viktig	  
med	  tydelige	  regler	  for	  saksbehandling	  av	  søknad	  om	  kommunal	  bolig	  for	  barnefamilier.	  Han	  ønsker	  
at	  Byrådet	  utarbeider	  en	  bestemmelse	  om	  dette	  i	  instruks	  til	  forskrift	  av	  07.05.2003	  om	  tildeling	  av	  
kommunal	  bolig.	  Byråden	  ønsker	  også	  at	  personer	  som	  er	  utsatt	  for	  vold	  i	  nære	  relasjoner	  prioriteres	  
ved	  tildeling	  av	  kommunale	  bolig.	  Det	  er	  positivt	  at	  flere	  vanskeligstilte	  grupper	  inkluderes,	  men	  
Ombudet	  spør	  om	  prioritering	  blant	  de	  prioriterte	  etter	  hvert	  blir	  en	  umulig	  oppgave	  for	  bydelene,	  
og	  vil	  gjøre	  ventelistene	  enda	  lengre	  og	  avslagene	  flere.	  	  
	  

Kommunale	  boliger	  –	  standard	  
Feil	  og	  mangler	  ved	  kommunale	  boliger	  er	  ofte	  et	  tema	  i	  henvendelsene	  til	  Ombudet.	  Dialogen	  med	  
Boligbygg	  kan	  oppleves	  som	  vanskelig	  og	  ansvaret	  mellom	  leietaker,	  bydelens	  boligkontor	  og	  
Boligbygg	  synes	  uavklart.	  	  
	  
I	  fjorårets	  årsmelding	  anbefalte	  Ombudet	  at	  det	  ble	  gjort	  en	  ny	  brukerundersøkelse	  blant	  leietakere	  i	  
kommunale	  boliger,	  og	  at	  Kommunerevisjonen	  foretok	  en	  ny	  revidering	  av	  Boligbyggs	  oppfølging	  av	  
sin	  boligmasse.	  På	  bakgrunn	  av	  våre	  erfaringer	  er	  det	  anbefalinger	  vi	  holder	  fast	  ved.	  	  
	  

En	  kvinne	  kontaktet	  Ombudet.	  Hun	  hadde	  bodd	  mange	  år	  på	  et	  
rehabiliteringssenter.	  For	  flere	  år	  siden	  hadde	  hun	  søkt	  og	  fått	  avslag	  på	  kommunal	  
bolig.	  Avslaget	  ble	  omgjort	  i	  Oslo	  kommunale	  klagenemnd	  for	  tre	  år	  siden.	  Kvinnen	  
var	  likevel	  fortsatt	  uten	  tilbud	  om	  kommunal	  bolig.	  Ombudet	  tilskrev	  boligkontoret	  
som	  opplyste	  at	  det	  er	  liten	  gjennomstrømming	  i	  de	  kommunale	  boligene,	  og	  at	  det	  
på	  tre	  år	  var	  fristilt	  og	  tildelt	  38	  boliger	  i	  kategorien	  1-‐2-‐roms,	  som	  kvinnen	  hadde	  
fått	  tilslag	  på.	  Det	  var	  10	  personer	  på	  venteliste.	  Det	  ble	  fortalt	  at	  Boligbygg	  i	  løpet	  
av	  2013	  hadde	  solgt	  to	  boliger,	  men	  gitt	  løfte	  om	  fem	  nye.	  Boligkontoret	  ville	  
prioritere	  kvinnen	  i	  løpet	  av	  høsten	  2013,	  forutsatt	  at	  Boligbygg	  kjøpte	  nye	  boliger.	  
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Midlertidig	  døgnovernatting:	  
Ombudet	  mottok	  i	  2013	  færre	  henvendelser	  om	  midlertidig	  døgnovernatting	  enn	  året	  før.	  Dette	  kan	  
ha	  flere	  årsaker,	  blant	  annet	  har	  noen	  bydeler	  etablert	  egne	  tilbud	  for	  visse	  brukergrupper.	  Vårt	  
samarbeid	  med	  Nav	  sosialtjenesten	  og	  vår	  dialog	  med	  frivillige	  organisasjoner	  som	  Kirkens	  Bymisjon	  
bekrefter	  imidlertid	  at	  mangel	  på	  midlertidig	  døgnovernatting	  fortsatt	  er	  en	  stor	  	  utfordring.	  	  
	  
Oslo	  kommune	  hadde	  i	  2013	  ingen	  kvalitetsavtale	  med	  døgnovernattingssteder	  spesielt	  tilrettelagt	  
for	  barnefamilier.	  Det	  følger	  av	  Oslo	  kommunes	  fellesskriv	  7/2004	  at	  bydelene,	  i	  de	  tilfeller	  hvor	  bruk	  
av	  døgnovernattingssted	  er	  nødvendig,	  kun	  skal	  benytte	  steder	  som	  har	  inngått	  kvalitetsavtale	  med	  
Oslo	  kommune.	  En	  anbudsrunde	  for	  anskaffelse	  av	  en	  rammeavtale	  for	  kjøp	  av	  plasser	  ved	  privat	  
døgnovernatting	  som	  kan	  ta	  imot	  barnefamilier	  ble	  avsluttet	  i	  september	  2013.	  Ombudet	  har	  
etterspurt	  informasjon	  om	  resultatet	  av	  dette,	  senest	  ved	  henvendelse	  til	  Velferdsetaten	  i	  januar	  
2014,	  uten	  hell.	  
	  
Byrådet	  har	  vektlagt	  at	  hovedfokuset	  er	  på	  investering	  i	  permanente	  boliger,	  noe	  som	  også	  fremgår	  
av	  Oslo	  kommunes	  Boligbehovsplan	  2013-‐2016.	  Det	  støtter	  Ombudet.	  Oslo	  har	  en	  vanskelig	  
boligsituasjon,	  med	  et	  stort	  behov	  for	  tilvekst	  av	  nye	  boliger.	  Ombudet	  kan	  imidlertid	  ikke	  se	  at	  dette	  
står	  i	  motsetning	  til	  å	  ha	  et	  godt	  og	  kvalitetssikret	  tilbud	  til	  barnefamilier	  som	  av	  ulike	  årsaker	  er	  
kommet	  i	  en	  akutt	  boligmangel.	  
	  

Sosialhjelp	  til	  arbeidsinnvandrere	  	  
Nav	  sosialtjenesten	  melder	  om	  stadig	  flere	  henvendelser	  fra	  arbeidsinnvandrere	  fra	  EØS-‐land.	  Også	  
Ombudet	  får	  flere	  henvendelser	  knyttet	  til	  problemstillinger	  som	  omhandler	  mennesker	  som	  i	  
utgangspunktet	  har	  kommet	  til	  landet	  for	  å	  få	  seg	  en	  jobb.	  Alle	  som	  flytter	  til	  Oslo,	  skal	  som	  
hovedregel	  kunne	  forsørge	  seg	  selv.	  Men	  uavhengig	  av	  hvorfor	  man	  oppholder	  seg	  i	  kommunen,	  har	  
man	  krav	  på	  opplysning,	  råd	  og	  veiledning	  fra	  Nav	  sosialtjenesten.	  Omstendigheter	  i	  livet	  gjør	  at	  
selvforsørgelse	  ikke	  alltid	  er	  mulig,	  og	  noen	  ganger	  har	  man	  krav	  også	  på	  økonomisk	  stønad.	  Dette	  
avhenger	  av	  om	  man	  har	  lovlig	  opphold	  og	  fast	  bopel.	  Ombudet	  erfarer	  at	  dette	  er	  vanskelige	  
vurderinger	  både	  for	  vårt	  kontor	  og	  Nav	  sosialtjenesten.	  Særlig	  gjelder	  dette	  hva	  som	  er	  å	  betrakte	  
som	  fast	  bopel.	  
	  

	  

BARNEVERN	  
	  
Henvendelser	  om	  barnevern	  knytter	  seg	  til	  saksbehandlingen,	  til	  barns	  rettigheter	  under	  
saksbehandlingen,	  flere	  påpeker	  mangelfull	  informasjon	  og	  medvirkning	  og	  det	  er	  spørsmål	  rundt	  
klageadgang.	  	  
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Partene	  i	  en	  barnevernssak	  har	  krav	  på	  informasjon	  om	  både	  sine	  rettigheter	  og	  
saksbehandlingsprosessen	  som	  sådan.	  Informasjonsbehovet	  er	  stort	  og	  erfaringsmessig	  må	  
informasjonen	  gjentas	  og	  presiseres.	  Ombudet	  er	  opptatt	  av	  dialogen	  mellom	  barneverntjenesten	  og	  
partene	  skal	  være	  god	  –	  ofte	  må	  partene	  samhandle	  i	  lang	  tid	  –	  også	  etter	  Ombudets	  intervenering.	  
	  



	  
	  

	  
	  
Det	  er	  viktig	  å	  presisere	  at	  Ombudet	  ikke	  tar	  en	  advokatrolle	  overfor	  verken	  foreldre,	  
barnet/ungdommen	  eller	  barneverntjenesten.	  Det	  innebærer	  at	  Ombudets	  rolle	  i	  barnevernsakene	  
ofte	  blir	  å	  påse	  at	  partene	  får	  den	  informasjonen	  eller	  forklaringen	  de	  har	  krav	  på.	  Det	  skjer	  også	  at	  
Ombudet	  bekrefter	  informasjon	  gitt	  fra	  barneverntjenesten.	  Foreldre	  kan	  ha	  behov	  for	  å	  få	  verifisert	  
de	  opplysningene	  som	  barneverntjenesten	  har	  gitt	  –	  at	  det	  virkelig	  stemmer.	  
	  

	  
	  
	  

TVERRFAGLIG	  SPESIALISERT	  RUSBEHANDLING	  
	  
Mennesker	  med	  rusavhengighet	  oppsøker	  i	  liten	  grad	  Ombudets	  kontor	  for	  bistand	  til	  klage	  på	  
mangelfull	  behandling	  for	  sitt	  rusproblem.	  For	  å	  sikre	  at	  de	  gjøres	  kjent	  med	  muligheten,	  har	  vi	  i	  ulike	  
sammenhenger	  understreket	  at	  det	  er	  viktig	  at	  informasjon	  om	  Ombudet	  gis	  av	  de	  som	  til	  daglig	  
jobber	  med	  og	  er	  i	  kontakt	  med	  denne	  gruppen.	  	  
	  
Den	  vanligste	  årsaken	  til	  at	  pasienter	  med	  avhengighetsproblematikk	  tar	  kontakt	  med	  Ombudet	  er	  
klager	  vedrørende	  medisinering,	  som	  valg	  av	  medikament	  og	  utleveringsordninger.	  Andre	  
problemstillinger	  er	  mangel	  på	  informasjon,	  medvirkning	  og	  samtykke,	  avvisning	  av	  søknader,	  avslag	  
på	  behandling	  og	  lang	  ventetid	  på	  behandlingstilbud.	  
	  

En	  pårørende	  kontakter	  Ombudet	  på	  vegne	  av	  mor.	  Barnevernet	  har	  midlertidig	  
plassert	  barnet	  i	  forbindelse	  med	  at	  mor	  ble	  akutt	  psykisk	  syk.	  Far	  er	  tidligere	  anmeldt	  
for	  vold	  mot	  mor.	  Saken	  ble	  henlagt,	  men	  det	  har	  hele	  tiden	  vært	  en	  tvist	  mellom	  mor	  
og	  far	  om	  hvem	  som	  skal	  ha	  omsorgen	  for	  felles	  barn.	  Barneverntjenesten	  har	  vurdert	  
videre	  plassering	  hos	  far,	  noe	  mors	  familie	  er	  meget	  opprørt	  over.	  Ombudet	  ga	  
følgende	  informasjon:	  	  
	  
Ombudet	  kan	  ikke	  bistå	  i	  saken	  uten	  fullmakt	  fra	  den	  som	  er	  part	  i	  saken,	  det	  vil	  si	  
mor.	  Dersom	  mor	  ønsker	  kontakt	  med	  Ombudet,	  kan	  hun	  gjøre	  det	  enten	  pr	  telefon	  
eller	  mail/brev.	  Ombudet	  kan	  gi	  deg	  informasjon	  på	  generelt	  grunnlag:	  Det	  
fremkommer	  ikke	  informasjon	  om	  hvilken	  bestemmelse	  i	  barnevernloven	  som	  er	  
benyttet	  ved	  plassering	  av	  barnet,	  om	  det	  har	  vært	  eller	  er	  samvær	  mellom	  mor	  og	  
barnet	  eller	  konklusjonen	  på	  utredningen	  av	  fars	  omsorgsevne.	  Dette	  er	  sentrale	  
problemstillinger	  og	  har	  stor	  betydning	  for	  hvordan	  barneverntjenesten	  skal	  arbeide	  
med	  saken.	  Barneverntjenesten	  har	  uansett	  ikke	  anledning	  til	  å	  overføre	  fast	  omsorg	  
fra	  mor	  til	  far.	  Barneverntjenesten	  kan	  plassere	  barnet	  midlertidig	  hos	  far	  i	  påvente	  
av	  at	  han	  tar	  nødvendig	  rettslige	  skritt	  til	  å	  få	  overført	  daglig	  omsorg	  til	  seg	  etter	  
barneloven.	  Dersom	  dere	  ønsker	  å	  opprettholde	  klagen	  overfor	  barneverntjenesten,	  
kan	  dere	  rette	  henvendelse	  til	  fylkesmannen	  i	  Oslo	  og	  Akershus.	  Fylkesmannen	  fører	  
tilsyn	  med	  barneverntjenesten,	  og	  har	  myndighet	  til	  å	  gi	  pålegg	  hvis	  nødvendig.	  
Dersom	  barneverntjenesten	  vurderer	  omsorgsovertakelse,	  må	  slik	  sak	  fremmes	  for	  
fylkesnemnda.	  Mor	  vil	  få	  oppnevnt	  egen	  advokat	  som	  vil	  bistå	  henne	  før	  og	  under	  
prosessen.	  

En	  kvinne	  henvendte	  seg	  og	  ønsket	  å	  diskutere	  et	  brev	  fra	  barnevernet.	  Det	  var	  åpnet	  
en	  barnevernsak	  etter	  bekymringsmelding	  fra	  datterens	  skole.	  Kvinnen	  hadde	  ingen	  
innvendinger	  mot	  barnevernets	  opptreden,	  men	  ønsket	  informasjon	  om	  hvilke	  
rettigheter	  hun	  har	  som	  part	  i	  saken.	  
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Rusavhengige	  og	  pasienter	  som	  mottar	  langvarig	  behandling	  i	  psykisk	  helsevern	  har	  ofte	  en	  
sammensatt	  problematikk.	  Tett	  oppfølging	  og	  samarbeid	  mellom	  ulike	  instanser	  er	  avgjørende.	  Ikke	  
minst	  er	  et	  godt	  og	  individuelt	  tilpasset	  botilbud	  viktig.	  Vi	  mottar	  klager	  på	  at	  psykisk	  syke	  og	  
rusavhengige	  tilbys	  et	  uverdig	  botilbud,	  og	  i	  mange	  tilfeller	  uten	  tilstrekkelig	  oppfølging	  fra	  
helsepersonell	  og	  tjenesteytere.	  Dette	  kan	  vanskeliggjøre	  en	  vellykket	  behandling.	  Kontinuitet	  i	  
behandlingen	  er	  avgjørende.	  Her	  synes	  behandlingsapparatet	  å	  ha	  et	  betydelig	  forbedringspotensial.	  
Tilbud	  om	  individuell	  plan	  burde	  være	  en	  selvfølge	  for	  pasienter	  som	  får	  langvarig	  behandling	  mot	  
rusavhengighet.	  	  
	  
En	  stor	  gruppe	  pasienter	  har	  samtidig	  forekomst	  av	  psykisk	  lidelse	  og	  rusmiddelavhengighet.	  
Fremdeles	  opplever	  mange	  at	  psykiatrien	  ikke	  vil	  ta	  imot	  dem	  fordi	  de	  er	  rusmiddelavhengige,	  
samtidig	  som	  tverrfaglig	  spesialisert	  behandling	  av	  rusavhengige	  avslår	  søknaden	  fordi	  de	  har	  en	  
psykisk	  lidelse.	  
	  
Ombudet	  er	  opptatt	  av	  og	  bekymret	  for	  om	  eldre	  rusmiddelavhengige	  får	  dekket	  sine	  behov	  for	  
helse-‐,	  sosial-‐	  og	  omsorgstjenester	  i	  Oslo	  kommune.	  Med	  eldre	  rusmiddelavhengige	  menes	  de	  over	  
55	  år	  i	  pågående	  rusmiddelavhengighet,	  samt	  de	  som	  er	  i	  LAR.	  Felles	  karakteristika	  for	  eldre	  
rusmiddelavhengige	  er	  at	  de	  eldes	  tidligere	  og	  har	  andre	  helseplager	  enn	  andre	  på	  samme	  alder.	  Det	  
finnes	  lite	  forskning	  på	  dette	  området,	  og	  vi	  har	  liten	  erfaring	  	  med	  hvilke	  tjenester	  denne	  gruppen	  
har	  behov	  for.	  Vi	  vet	  også	  svært	  lite	  om	  hvor	  mange	  de	  er	  og	  i	  hvilken	  grad	  de	  mottar	  helse-‐	  og	  
sosialtjenester.	  Velferdsetaten	  oppgir	  at	  de	  heller	  ikke	  har	  en	  eksakt	  oversikt	  over	  antallet	  eldre	  
rusmiddelavhengige	  og	  heller	  ikke	  tall	  på	  hvor	  mange	  som	  benytter	  seg	  av	  tilbud	  fra	  Oslo	  kommune.	  	  
	  	  

SPESIALISTHELSETJENESTEN	  
	  
En	  av	  hovedutfordringene	  til	  spesialisthelsetjenesten	  er	  å	  sikre	  mest	  mulig	  effektive	  
behandlingsforløp,	  og	  et	  raskest	  mulig	  helsetilbud.	  Pasienter	  og	  spesialisthelsetjenesten	  selv	  melder	  
om	  de	  samme	  utfordringene	  år	  etter	  år;	  problemer	  med	  informasjonsflyt,	  mangelfull	  planlegging	  av	  
forløp,	  rot	  og	  sommel.	  Det	  skaper	  utrygghet	  og	  frustrasjon.	  Åpenhet	  rundt	  områder	  der	  tjenestene	  
kan	  forbedres	  er	  en	  forutsetning	  for	  at	  forbedring	  kan	  skje.	  Fortsatt	  preges	  helsetjenesten	  i	  for	  stor	  
grad	  av	  bortforklaringer	  i	  stedet	  for	  forklaringer	  når	  uønskede	  hendelser	  inntreffer.	  En	  ukultur	  
ledelsen	  er	  ansvarlig	  for.	  Heldigvis	  er	  det	  lyspunkter.	  Selv	  om	  denne	  meldingen	  i	  hovedsak	  påpeker	  
hva	  som	  kan	  bli	  bedre,	  vil	  den	  også	  gi	  plass	  til	  noen	  historier	  å	  lære	  av.	  	  
	  
Helsetjenesten	  lovreguleres	  i	  stadig	  større	  grad.	  Slik	  skal	  pasienter	  sikres	  nødvendig	  bistand	  fra	  
tjenestene.	  Rettighetene	  skal	  i	  tillegg	  til	  å	  gi	  retning	  og	  rammer	  for	  tjenesteyter,	  gi	  informasjon,	  
forutsigbarhet	  og	  klageadgang	  til	  brukeren.	  De	  skal	  styrke	  brukerens	  rettsikkerhet.	  Ikke	  alle	  kjenner	  
sine	  rettigheter,	  og	  svært	  få	  klager	  om	  de	  ikke	  oppfylles.	  I	  tillegg	  fremstår	  det	  på	  noen	  områder	  som	  
om	  økonomiske	  insentiver	  i	  større	  grad	  undergraver,	  heller	  enn	  å	  underbygge	  pasientenes	  
rettigheter.	  
	  
Rett	  til	  innsyn	  i	  egen	  journal,	  til	  medvirkning	  og	  informasjon	  og	  til	  medbestemmelse	  er	  utvilsomt	  
viktig	  og	  grunnleggende	  for	  å	  sikre	  pasienter	  herredømme	  over	  egen	  kropp	  og	  helse.	  Det	  ser	  ut	  til	  at	  
rettigheter	  knyttet	  til	  den	  konkrete	  helsehjelpen	  –	  til	  behandling	  -‐	  	  er	  vanskeligere	  både	  å	  
etterkomme	  og	  etterprøve.	  Ombudet	  etterlyser	  en	  evaluering	  både	  av	  bruken	  og	  nytten	  av	  
pasientrettighetene	  og	  stiller	  spørsmålet;	  økt	  rettighetsfesting	  –	  hvem	  har	  det	  vært	  et	  gode	  for?	  
	  
Oslo	  universitetssykehus	  er	  det	  største	  sykehuset	  i	  landet	  og	  er	  også	  det	  sykehuset	  der	  Ombudet	  har	  
flest	  saker.	  Vi	  har	  valgt	  å	  fokusere	  på	  tre	  områder	  der	  sykehuset	  har	  hatt	  utfordringer	  i	  året	  som	  gikk,	  



	  
	  

og	  Ombudets	  refleksjoner	  rundt	  årsak	  og	  oppfølging.	  Med	  stor	  sannsynlighet	  er	  dette	  historier	  også	  
andre	  klinikker	  og	  helseforetak	  kan	  kjenne	  seg	  igjen	  i,	  og	  lære	  av.	  
	  
Henvendelser	  til	  Ombudet	  har	  fordelt	  seg	  slik	  på	  foretakene	  de	  tre	  siste	  årene.	  	  

	  	   2011	   2012	   2013	  
OUS,	  Ullevål	   257	   293	   295	  
OUS,	  Aker	   74	   40	   43	  
OUS,	  Rikshospitalet	   79	   138	   151	  
OUS,	  Radiumhospitalet	   13	   21	   21	  
Oslo	  universitetssykehus,	  totalt	   423	   492	   510	  
Lovisenberg	  Diakonale	  sykehus	   37	   55	   72	  
Diakonhjemmet	  sykehus	   39	   61	   52	  
Akershus	  Universitetssykehus	   70	   153	   186	  	  
Privat	  spesialisthelsetjeneste	   80	   118	   118	  
Andre	   280	   339	   330	  
Sum	   929	   1218	   1268	  

	  
Denne	  oversikten	  viser	  en	  stor	  prosentvis	  økning	  på	  Lovisenberg	  diakonale	  sykehus.	  Vi	  erfarer	  at	  
dette	  sykehuset	  har	  en	  svært	  god	  kultur	  for	  å	  håndtere	  uønskede	  hendelser	  og	  informere	  om	  
Ombudet	  når	  slikt	  skjer.	  	  
	  
Akershus	  universitetssykehus	  er	  fra	  2011	  lokalsykehus	  for	  nesten	  110	  000	  mennesker	  i	  bydelene	  
Alna,	  Grorud	  og	  Stovner.	  Det	  synliggjøres	  ingen	  tydelige	  tendenser	  i	  henvendelsene	  som	  omhandler	  
Ahus,	  men	  vi	  registrerer	  bekymringen	  for	  at	  sykehuset	  ikke	  er	  dimensjonert	  for	  det	  
pasientgrunnlaget	  de	  faktisk	  har.	  Vi	  forutsetter	  at	  myndighetene	  raskt	  avklarer	  dette	  spørsmålet.	  
	  
Hva	  tas	  opp	  i	  henvendelsene	  om	  spesialisthelsetjenesten?	  
	  
Henvendelsene	  i	  spesialisthelsetjenesten	  har	  i	  hovedsak	  fordelt	  seg	  på	  følgende	  	  
områder	  de	  tre	  siste	  årene:	  	  

	   2011	   2012	   2013	  
Behandling	  og	  oppfølging	   368	   533	   566	  
Rett	  til	  helsehjelp,	  totalt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Individuell	  behandlingsfrist	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Valg	  av	  sykehus	  

329	  
58	  
62	  

479	  
81	  
76	  

562	  
76	  
113	  

Pasientskade/komplikasjon	   140	   162	   195	  
Info.,	  medbestemmelse	  og	  samtykke	   140	   168	   337	  
Journal	   104	   128	   140	  
Saksbehandling	   77	   128	   189	  

	  
Henvendelser	  som	  omhandler	  ulike	  sider	  ved	  den	  behandlingen	  som	  er	  gitt,	  eller	  ikke	  gitt,	  er	  ikke	  
uventet	  av	  størst	  omfang.	  Her	  har	  Ombudet	  verken	  kompetanse	  eller	  mandat	  til	  å	  etterprøve	  de	  
medisinske	  vurderinger	  som	  gjøres,	  men	  kan	  bistå	  med	  oppklarende	  spørsmål	  og	  klager	  til	  
tjenestestedet,	  Fylkesmannen	  eller	  Norsk	  pasientskadeerstatning.	  Hvis	  vi	  ser	  kategoriene	  under	  ett,	  
ser	  vi	  imidlertid	  at	  det	  er	  spørsmål	  knyttet	  til	  prosessuelle	  regler	  som	  har	  det	  største	  omfanget.	  
Henvendelser	  om	  retten	  til	  fritt	  sykehusvalg	  har	  økt,	  det	  samme	  har	  retten	  til	  informasjon,	  
medbestemmelse	  og	  samtykke.	  Det	  siste	  er	  også	  det	  området	  sykehusene	  scorer	  dårligst	  på	  i	  
brukerundersøkelsene	  som	  gjennomføres	  av	  Kunnskapssenteret.	  Det	  er	  fortsatt	  mange	  pasienter	  
som	  opplever	  problemer	  når	  de	  ønsker	  utskrift	  av	  egen	  journal	  og	  mange	  klager	  på	  saksbehandlingen	  
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i	  spesialisthelsetjenesten;	  svartid	  på	  henvendelser,	  henvisninger	  på	  avveie,	  prøvesvar	  på	  avveie	  med	  
mer.	  Det	  kan	  oppsummeres	  som	  rot	  og	  sommel.	  
	  

Manglende	  koordinering	  av	  behandlingsforløp	  
Et	  samlet	  Storting	  sluttet	  seg	  i	  2012	  til	  alle	  tiltakene	  i	  St.	  meld.	  10	  som	  understreker	  at	  helsetjenesten	  
skal	  tilby	  befolkningen	  helsehjelp	  av	  god	  kvalitet.	  Kjennetegn	  ved	  god	  kvalitet	  er	  at	  tjenestene	  er	  
virkningsfulle,	  trygge	  og	  sikre,	  involverer	  brukerne,	  er	  samordnet	  og	  preget	  av	  kontinuitet,	  utnytter	  
ressursene	  på	  en	  god	  måte	  og	  er	  tilgjengelige	  og	  rettferdig	  fordelt.	  
	  
Mange	  pasienters	  opplevelse	  av	  tjenestenes	  kvalitet	  er	  preget	  av	  at	  de	  må	  forholde	  seg	  til	  et	  stort	  
antall	  leger	  og	  behandlere	  som	  ikke	  samhandler.	  Dette	  er	  særlig	  risikofylt	  når	  pasienten	  må	  forholde	  
seg	  til	  flere	  avdelinger	  eller	  sykehus.	  Koordineringen	  av	  tjenestene,	  kommunikasjon	  mellom	  
behandlere	  og	  dokumentasjon	  av	  beslutninger	  og	  behandlingstiltak	  svikter.	  Leger	  møter	  uforberedt	  
til	  konsultasjoner,	  enkeltpasienter	  opplever	  gjentatte	  strykninger,	  og	  det	  registreres	  faglig	  uenighet	  
om	  behovet	  for	  stadig	  nye	  radiologiske	  undersøkelser	  og	  prøvesvar	  ved	  overføring	  fra	  et	  
behandlingssted	  til	  et	  annet.	  	  
	  

	  
	  
Riksrevisjonen	  leverte	  i	  november	  2013	  en	  rapport	  om	  effektivitet	  i	  sykehus,	  Dokument	  3:4	  (2013-‐
2014).	  Riksrevisjonen	  har	  brukt	  gjennomsnittlig	  liggetid	  som	  indikator	  på	  behandlingsformenes	  
ressursbruk.	  Undersøkelsen	  viser	  at	  gjennomsnittlig	  liggetid	  varierer	  mellom	  sykehusene	  fra	  tre	  til	  
elleve	  dager	  for	  innsetting	  for	  hofteproteser,	  fem	  til	  ti	  dager	  for	  operasjon	  av	  hoftebrudd,	  null	  til	  fire	  
dager	  for	  operasjon	  av	  korsbånd	  og	  sju	  til	  elleve	  dager	  for	  operasjon	  av	  tykktarmskreft.	  Ifølge	  
rapporten	  går	  det	  like	  bra	  med	  de	  som	  skrives	  ut	  raskt,	  som	  med	  de	  som	  blir	  liggende	  lengre.	  	  
	  
St.	  Olav	  hospital	  kom	  godt	  ut.	  Som	  første	  norske	  sykehus	  skal	  det	  ha	  innført	  den	  danske	  modellen	  
Fast-‐track	  i	  2010.	  Det	  innebærer	  at	  pasienter	  får	  en	  kjøreplan	  fra	  fastlegehenvisningen	  til	  de	  er	  ferdig	  
behandlet.	  Riksrevisjonens	  undersøkelser	  bør	  følges	  opp	  for	  å	  se	  om	  sykehusene	  faktisk	  viser	  vilje	  til	  
å	  lære	  av	  hverandre.	  Vi	  registrerer	  at	  Helse-‐	  og	  omsorgsministeren	  skriver	  i	  sitt	  svar	  til	  Riksrevisjonen	  
at	  rapporten	  peker	  på	  flere	  ulikheter	  i	  behandlingsforløp	  og	  ressursutnyttelse	  mellom	  helseforetak	  
og	  sykehus,	  og	  at	  departementet	  vil	  sørge	  for	  at	  spesialisthelsetjenesten	  blir	  kjent	  med	  og	  lærer	  av	  
dette.	  
	  
Våre	  erfaringer	  fra	  Oslo	  universitetssykehus	  viser	  at	  god	  organisering	  av	  behandlingsforløp	  har	  stor	  
betydning	  for	  pasienttilbudet.	  I	  2013	  var	  det	  fokus	  på	  ventetid	  for	  kvinner	  med	  brystkreft	  eller	  ved	  
mistanke	  om	  brystkreft	  som	  skulle	  ha	  mammografi	  ved	  Oslo	  universitetssykehus.	  Oslo	  
Universitetssykehus	  engasjerte	  et	  designbyrå.	  Dette	  stod	  å	  lese	  i	  Helse	  Sør-‐Østs	  nyhetsbrev	  04.11.13:	  	  

En	  kvinne	  skulle	  få	  en	  nyretransplantasjon,	  og	  lå	  på	  operasjonsbordet	  med	  
intravenøst,	  da	  operasjonen	  ble	  avlyst.	  Dette	  skjedde	  to	  ganger	  i	  løpet	  av	  en	  6	  ukers	  
periode.	  Hun	  gikk	  på	  overtid	  med	  midlertidig	  utlagt	  blære,	  og	  infeksjonsfaren	  økte	  
drastisk.	  Hun	  fikk	  deretter	  beskjed	  om	  at	  hun	  kunne	  forvente	  operasjon	  innen	  en	  
måned.	  Dette	  var	  hun	  ikke	  tilfreds	  med,	  og	  ønsket	  bistand	  fra	  Ombudet.	  Ombudet	  
ringte	  overlegen	  på	  avdelingen	  for	  å	  etterspørre	  hvilke	  vurderinger	  som	  var	  gjort,	  og	  
fikk	  egentlig	  ingen	  annen	  informasjon	  enn	  at	  de	  bestrebet	  seg	  på	  å	  ta	  henne	  inn	  så	  
fort	  som	  mulig,	  og	  at	  de	  var	  godt	  orientert	  om	  at	  hun	  da	  skulle	  opereres	  som	  nummer	  
en.	  Kvinnen	  var	  overbevist	  om	  at	  denne	  samtalen	  var	  avgjørende,	  for	  påfølgende	  
virkedag	  fikk	  hun	  tilbud	  om	  operasjon	  klokken	  syv	  på	  tre	  ulike	  dager	  hun	  kunne	  velge	  
mellom.	  Da	  hadde	  det	  gått	  omlag	  syv	  uker	  siden	  den	  første	  strykningen	  fant	  sted.	  
Kvinnen	  ble	  operert	  og	  operasjonen	  var	  vellykket.	  



	  
	  

Designerne	  snudde	  fokuset	  og	  satte	  pasientenes	  opplevelser	  i	  sentrum	  for	  prosjektet.	  Gjennom	  
dybdeintervjuer	  med	  pasienter	  og	  helsepersonell,	  observasjoner	  og	  en	  gjennomgang	  av	  rutiner,	  
ansvarsfordeling	  og	  kommunikasjon,	  ble	  både	  behov	  og	  utfordringer	  kartlagt.	  Dette	  ble	  presentert	  på	  
en	  måte	  som	  gjorde	  at	  alle	  forsto	  utfordringene	  og	  veien	  til	  målet.	  Prosjektet	  har	  ført	  til	  en	  rekke	  
konkrete	  tiltak,	  som	  bedre	  henvisningsinformasjon,	  faste	  morgenmøter	  mellom	  fagmiljøene,	  
opprettelse	  av	  pasientkoordinator	  og	  avtale	  med	  private	  aktører	  (Aleris	  og	  Unilabs).	  
	  
Det	  er	  nærliggende	  å	  tenke	  at	  noe	  som	  høres	  ut	  til	  å	  være	  så	  enkelt	  må	  kunne	  overføres	  til	  andre	  
deler	  av	  virksomheten	  også.	  De	  samme	  tankene	  hadde	  en	  pårørende	  som	  tilskrev	  Ombudet	  om	  sin	  
kreftsyke	  ektefelle:	  
	  
Jeg	  er	  kjent	  med	  at	  det	  i	  OUS	  har	  vært	  gjennomført	  en	  utredning	  av	  brystkreftbehandlingen	  der	  blant	  
annet	  organisatoriske/strukturelle	  utfordringer	  er	  gjennomgått.	  Tiltak	  basert	  på	  denne	  utredningen	  
har	  redusert	  ventetiden	  fra	  opptil	  90	  dager	  til	  en	  uke	  og	  behandling	  iverksettes	  innen	  fristen	  på	  20	  
dager.	  Det	  viser	  at	  det	  er	  mulig	  å	  gjøre	  grep	  innenfor	  rammen	  av	  de	  ressurser	  som	  er	  tilgjengelige.	  Vi	  
håper	  at	  en	  tilsvarende	  forbedring	  av	  oppfølging	  kan	  gjennomføres	  også	  for	  lungekreftpasienter.	  
	  
Manglende	  koordinering	  av	  behandlingsforløp	  gir	  dårlig	  behandling.	  Det	  kan	  påvirke	  pasientenes	  
opplevelse	  av	  trygghet	  og	  tillit.	  Vi	  ser	  at	  helsepersonell	  ikke	  er	  fornøyd	  med	  det	  tilbudet	  som	  gis	  og	  
det	  er	  dårlig	  samfunnsøkonomi.	  Riksrevisjonens	  rapport	  viser	  at	  sykehusene	  har	  mye	  å	  lære	  av	  
hverandre.	  Men	  flere	  virkemidler	  må	  benyttes.	  
	  

Behov	  for	  koordinator	  og	  forløpsansvarlig	  	  
Pasienter	  som	  trenger	  komplekse	  eller	  langvarige	  og	  koordinerte	  helsetjenester	  har	  krav	  på	  en	  
koordinator.	  Koordinatoren	  har	  ansvar	  for	  å	  sikre	  samordning,	  helhet,	  plan	  og	  kontinuitet	  i	  
behandlingen,	  og	  erstattet	  den	  tidligere	  ordningen	  med	  pasientansvarlige	  lege.	  Erfaringen	  er	  at	  
helseforetakene	  ikke	  har	  lagt	  særlig	  vekt	  på	  å	  gjennomføre	  denne	  rettigheten.	  	  
	  
Ordningen	  med	  koordinator	  har	  vært	  på	  høring	  i	  2013.	  Det	  ble	  foreslått	  å	  gjøre	  endringer	  i	  
spesialisthelsetjenesteloven.	  Koordinator	  skal	  som	  hovedregel	  være	  lege.	  Forslaget	  nå	  innebærer	  å	  
erstatte	  begrepet	  ”koordinator”	  med	  ”kontaktperson”.	  Videre	  ønsket	  man	  å	  fjerne	  hovedregelen	  om	  
at	  vedkommende	  skal	  være	  lege.	  	  	  
	  
Vi	  tolket	  forslaget	  dit	  hen	  at	  selve	  rollen	  blir	  endret,	  ikke	  bare	  betegnelsen.	  Landets	  pasient-‐	  og	  
brukerombud	  mener	  dette	  innebærer	  en	  svekking	  av	  kvaliteten	  og	  forsvarligheten	  i	  
pasientforløpene.	  Vi	  viser	  til	  vår	  høringsuttalelse	  gitt	  i	  denne	  sammenheng.	  
	  
Ombudet	  har	  gjennom	  flere	  år	  foreslått	  at	  sykehusene	  skal	  opprette	  såkalte	  forløpsansvarlige.	  Dette	  
for	  å	  bidra	  til	  å	  sikre	  et	  mer	  effektivt	  forløp,	  bedre	  informasjonsflyt	  og	  en	  tydelig	  ansvarsfordeling.	  Vi	  
mener	  det	  er	  et	  stort	  forbedringspotensial	  her.	  	  Vårt	  forslag	  er	  fremdeles	  at	  man	  etablerer	  
forløpsansvarlige,	  ved	  siden	  av	  koordinator-‐rollen	  som	  allerede	  foreligger.	  
	  

Brudd	  på	  pasientrettigheter	  
Mange	  av	  henvendelsene	  til	  Ombudet	  omhandler	  brudd	  på	  pasientrettigheter,	  mangel	  på	  
informasjon	  og	  medbestemmelse,	  trenering	  av	  anmodninger	  om	  journalinnsyn,	  brudd	  på	  
behandlingsfrister	  og	  mangelfull	  etterlevelse	  av	  retten	  til	  fritt	  sykehusvalg.	  
	  

Individuell	  behandlingsfrist	  	  
Hvor	  lenge	  man	  må	  vente	  på	  helsehjelp	  er	  av	  stor	  betydning	  for	  pasientene.	  	  
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Riksrevisjonen	  avdekket	  i	  2012	  at	  ventetiden	  for	  mange	  pasienter	  blir	  registrert	  som	  avsluttet	  før	  den	  
faktiske	  behandlingen	  starter.	  Fortsatt	  erfarer	  pasienter	  ulik	  praksis	  når	  det	  gjelder	  å	  fastslå	  hva	  som	  
skal	  til	  for	  at	  en	  frist	  for	  videre	  behandling	  anses	  overholdt.	  Ved	  vurdering	  av	  henvisningene	  sorteres	  
dette	  ut	  fra	  om	  pasientenes	  tilstand	  anses	  som	  avklart	  eller	  uavklart.	  Pasienter	  som	  må	  gjennom	  et	  
lengre	  utredningsforløp	  får	  en	  frist	  for	  oppstart	  av	  dette.	  For	  pasienter	  der	  det	  er	  rimelig	  klart	  hva	  
som	  er	  behandlingsbehovet,	  bør	  fristen	  settes	  til	  oppstart	  behandling.	  Ikke	  som	  i	  disse	  sakene:	  
	  

	  
	  

	  
	  
Det	  er	  en	  forutsetning	  for	  å	  oppfylle	  intensjonen	  med	  pasientrettighetene	  at	  praksis	  i	  
helseforetakene	  er	  lik	  og	  korrekt,	  og	  at	  det	  er	  tydelig	  for	  pasienten	  når	  retten	  til	  helsehjelp	  er	  
oppfylt.	  Ombudet	  mener	  det	  er	  behov	  for	  tiltak	  for	  å	  unngå	  dagens	  forskjeller.	  Det	  må	  settes	  som	  
krav	  at	  det	  foretas	  en	  konkret	  vurdering	  av	  hva	  som	  skal	  til	  for	  at	  behandlingsfristen	  anses	  å	  være	  
oppfylt	  for	  den	  enkelte	  pasient.	  Vurderingen	  må	  journalføres	  og	  pasienten	  må	  få	  kjennskap	  til	  
innholdet	  i	  vurderingen.	  	  
	  
I	  forbindelse	  med	  tilsyn	  og	  annen	  oppfølging	  av	  helseforetakene	  har	  helsepersonell	  fremholdt	  at	  det	  
er	  vanskelig	  å	  få	  etablert	  en	  konsekvent	  praktisering	  av	  ordningen.	  Det	  er	  behov	  for	  klarere	  
retningslinjer	  på	  dette	  området.	  Ombudet	  er	  bekymret	  for	  om	  ressursutfordringer,	  krav	  om	  null	  
fristbrudd	  og	  vissheten	  om	  at	  fristbrudd	  i	  seg	  selv	  er	  kostnadskrevende	  for	  sykehuset	  dersom	  

En	  mann	  henvendte	  seg	  til	  Ombudet	  for	  bistand	  vedrørende	  klage	  på	  mulig	  
fristbrudd.	  Han	  ble	  den	  10.07.12	  henvist	  til	  Rikshospitalet	  for	  en	  skulderoperasjon.	  
Bakgrunnen	  for	  henvisningen	  var	  en	  sykdom	  som	  medfører	  at	  han	  ikke	  kunne	  
behandles	  ved	  sitt	  lokalsykehus.	  Den	  31.10.12	  mottok	  han	  et	  brev	  med	  innkalling	  til	  
undersøkelse	  på	  ortopedisk	  avdeling	  den	  21.11.12.	  I	  samme	  brev	  sto	  det	  at	  han	  
hadde	  rett	  til	  prioritert	  helsehjelp	  innen	  10.01.13.	  Den	  16.01.13	  kontaktet	  mannen	  
Ombudet	  med	  spørsmål	  om	  fristbrudd	  ettersom	  han	  ikke	  var	  blitt	  operert,	  men	  kun	  
hadde	  vært	  til	  overnevnte	  konsultasjon	  på	  ortopedisk	  avdeling	  i	  november,	  samt	  en	  
konsultasjon	  på	  en	  annen	  avdeling	  i	  desember.	  På	  vegne	  av	  mannen	  tok	  Ombudet	  
kontakt	  med	  Rikshospitalet	  og	  Helfo.	  Ombudet	  ble	  informert	  om	  at	  Rikshospitalet	  
ikke	  anså	  dette	  som	  et	  fristbrudd	  ettersom	  mannen	  hadde	  vært	  til	  konsultasjon	  innen	  
fristdatoen.	  Rikshospitalet	  opplyste	  at	  han	  sto	  på	  venteliste	  til	  operasjon,	  men	  de	  
kunne	  ikke	  si	  når	  operasjonen	  ville	  bli	  gjennomført.	  Den	  29.01.13	  ble	  Ombudet	  på	  
nytt	  kontaktet	  av	  mannen,	  som	  kunne	  fortelle	  at	  han	  er	  satt	  opp	  til	  operasjon	  den	  
19.02.13.	  Ombudet	  mottok	  etter	  dette	  brev	  fra	  sykehuset	  med	  følgende	  beskjed:	  Oslo	  
universitetssykehus,	  ortopedisk	  avdeling	  anser	  ikke	  behandlingsfristen	  som	  oppfylt	  
ved	  at	  pasienten	  har	  vært	  til	  konsultasjon.	  

En	  mann	  kontaktet	  Ombudet	  etter	  et	  langt	  utredningsforløp	  ved	  to	  sykehus	  hvor	  det	  
fortsatt	  ikke	  var	  stilt	  endelig	  diagnose.	  Han	  opplevde	  at	  utredningsforløpet	  dro	  ut	  på	  
grunn	  av	  rot	  med	  henvisninger,	  stadig	  endring	  av	  timer	  og	  mangelfull	  informasjon,	  
manglende	  flyt	  i	  behandlingsforløpet.	  Ombudet	  tilskrev	  sykehusene	  på	  vegne	  av	  
mannen.	  Det	  ble	  klaget	  på	  fristdato	  etter	  rot	  med	  henvisning	  internt.	  Det	  ble	  også	  
bedt	  om	  informasjon	  vedrørende	  videre	  behandling	  og	  hvem	  som	  er	  ansvarlig	  for	  å	  
yte	  den,	  samt	  om	  videre	  koordinering	  og	  samhandling	  mellom	  de	  ulike	  partene.	  
Mannen	  fikk	  da	  dato	  for	  operasjon.	  Fra	  desember	  2013	  til	  slutten	  av	  februar	  2014	  er	  
imidlertid	  operasjonsdatoen	  flyttet	  på	  4	  ganger	  på	  grunn	  av	  at	  akutte	  pasienter	  går	  
foran	  denne	  pasienten.	  Ombudet	  har	  kontaktet	  Helfo	  på	  vegne	  av	  klient.	  Sykehuset	  
anga	  i	  sitt	  første	  tilsvar	  at	  det	  ikke	  var	  et	  brudd	  på	  behandlingsfristen,	  før	  de	  snudde	  
og	  konkluderte	  med	  at	  det	  var	  et	  fristbrudd.	  



	  
	  

pasienten	  gis	  behandling	  et	  annet	  sted	  medfører	  at	  pasientene	  ikke	  får	  en	  korrekt	  frist,	  og	  at	  praksis	  
rundt	  innfrielse	  av	  fristen	  ikke	  endres	  til	  det	  bedre.	  Er	  bekymringen	  reell,	  vil	  slik	  praksis	  også	  medføre	  
at	  mangler	  i	  helsetjenesten	  blir	  tilslørt.	  Redelighet	  i	  forhold	  til	  innfrielse	  av	  pasientrettigheter	  og	  
rapportering	  er	  en	  forutsetning	  for	  et	  korrekt	  bilde	  av	  helsetilbudet.	  
	  

Fungerer	  fritt	  sykehusvalg?	  
Fritt	  sykehusvalg	  skal	  sikre	  den	  beste	  behandlingen	  for	  pasienten	  og	  en	  effektiv	  utnyttelse	  av	  
helseressursene.	  Slik	  fungerer	  det	  ikke.	  Valgfrihet	  er	  i	  de	  fleste	  sammenhenger	  ansett	  som	  udelt	  
positivt.	  En	  rapport	  fra	  Riksrevisjonen	  i	  2011	  viser	  at	  lang	  utdanning,	  høy	  inntekt,	  og	  ikke	  for	  lang	  
reisevei	  til	  behandlingsstedet	  er	  faktorer	  som	  gir	  økt	  bruk	  av	  valgfriheten.	  Det	  gir	  grunn	  til	  å	  se	  
nærmere	  på	  om	  ordningen	  fungerer	  som	  ønsket.	  
	  
En	  effektiv	  utnyttelse	  av	  retten	  til	  fritt	  sykehusvalg	  forutsetter	  at	  HFene	  oppgir	  korrekte	  ventetider.	  	  
Pasienter	  må	  sikres	  informasjon	  om	  de	  ulike	  kvalitetsindikatorene.	  Pasienter	  uten	  rett	  til	  en	  
individuell	  behandlingsfrist	  må	  få	  vite	  når	  de	  kan	  forvente	  å	  få	  behandling.	  
	  
For	  de	  fleste	  er	  det	  fastlegen	  som	  foretar	  valg	  av	  behandlingssted,	  oftest	  sendes	  henvisningen	  til	  
lokalsykehuset	  uten	  at	  det	  ses	  hen	  til	  ventetid	  og	  kvalitetsindikatorer.	  Departementet	  har	  et	  
overordnet	  ansvar	  for	  å	  sørge	  for	  at	  fastlegene	  og	  sykehusene	  i	  større	  grad	  bruker	  ordningen	  fritt	  
sykehusvalg,	  ifølge	  Riksrevisjonen.	  Det	  kan	  ikke	  være	  slik	  at	  pasienten,	  i	  tillegg	  til	  egen	  sykdom	  eller	  
skade,	  også	  må	  sette	  seg	  inn	  i	  lovverket	  for	  å	  ivareta	  sine	  rettigheter.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Ombudet	  har	  liten	  forståelse	  for	  en	  slik	  mangelfull	  innfrielse	  av	  pasienters	  rettigheter.	  	  
	  

Får	  pasienter	  forsvarlig	  helsehjelp,	  når	  de	  ikke	  gis	  rett	  til	  nødvendig	  helsehjelp?	  
Pasienter	  som	  ikke	  er	  vurdert	  til	  å	  ha	  rett	  til	  prioritert	  helsehjelp,	  kan	  vente	  i	  lang	  tid	  før	  de	  får	  tilbud	  
om	  undersøkelse	  eller	  behandling.	  Sykehusene	  kan	  oppgi	  en	  omtrentlig	  ventetid	  overfor	  denne	  
pasientgruppa.	  Uklar	  informasjon	  reduserer	  nytten	  av	  fritt	  sykehusvalg.	  Pasientene	  opplever	  at	  de	  
enten	  ikke	  får	  nærmere	  informasjon	  om	  tidspunkt	  for	  undersøkelse	  eller	  behandling,	  eller	  at	  
tidspunktet	  stadig	  blir	  skjøvet	  frem	  i	  tid	  uten	  nærmere	  begrunnelse.	  Vi	  erfarer	  at	  utsettelse	  i	  
behandlingen	  kan	  skje	  uten	  at	  det	  er	  gjort	  medisinsk	  forsvarlighetsvurdering	  av	  ventetiden.	  Pasienter	  
opplever	  at	  de	  ”faller	  ut”	  av	  systemet,	  og	  selv	  må	  sikre	  seg	  oppfølging	  ved	  å	  purre	  på	  sykehuset.	  	  
	  

En	  pasient	  som	  ønsket	  å	  benytte	  seg	  av	  fritt	  sykehusvalg	  ved	  behandling	  på	  et	  
Distriktspsykiatrisk	  senter,	  	  fikk	  avslag	  med	  lang	  reisevei	  som	  begrunnelse.	  Pasienten	  
var	  bosatt	  i	  Oslo	  med	  mindre	  enn	  en	  halvtimes	  reisevei	  med	  kollektivtransport	  fra	  
behandlingsstedet.	  Avslaget	  ble	  omgjort	  med	  klagebistand	  fra	  Ombudet.	  

En	  far	  henvender	  seg	  på	  vegne	  av	  sin	  datter.	  Hun	  skulle	  henvises	  til	  behandling	  for	  en	  
psykisk	  lidelse	  og	  hadde	  på	  OUS	  fått	  høre	  at	  psykisk	  helsevern	  ikke	  var	  omfattet	  av	  
retten	  til	  fritt	  sykehusvalg.	  Han	  ble	  informert	  om	  at	  denne	  informasjonen	  ikke	  var	  
korrekt,	  at	  også	  pasienter	  med	  psykiske	  lidelser	  har	  rett	  til	  selv	  å	  velge	  sykehus.	  Også	  
pasienter	  innlagt	  på	  tvang	  har	  en	  slik	  rett,	  men	  anmodning	  skal	  likevel	  ikke	  
etterkommes	  dersom	  dette	  kan	  være	  uforsvarlig	  eller	  i	  betydelig	  grad	  er	  egnet	  til	  å	  
svekke	  formålet	  med	  det	  tvungne	  vernet.	  
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Informasjon,	  medvirkning	  og	  samtykke	  
God	  og	  effektiv	  helsehjelp	  forutsetter	  samhandling	  og	  kommunikasjon	  mellom	  pasient	  og	  
helsetjeneste.	  Pasient-‐	  og	  brukerrettighetsloven	  slår	  fast	  at	  pasienter	  og	  brukere	  skal	  ha	  den	  
informasjon	  som	  er	  nødvendig	  for	  å	  få	  innsikt	  i	  egen	  helsetilstand	  og	  innholdet	  i	  helsehjelpen,	  samt	  
informasjon	  om	  mulige	  risikoer	  og	  bivirkninger.	  Tjenestetilbudet	  skal	  så	  langt	  som	  mulig	  utformes	  i	  
samarbeid	  med	  pasient	  og	  bruker.	  Pasient	  og	  bruker	  skal	  avgi	  samtykke	  og	  medvirke	  til	  helse-‐	  og	  
omsorgstjenester	  på	  bakgrunn	  av	  mottatt	  informasjon.	  
	  
Mange	  av	  våre	  saker	  viser	  at	  pasienter	  og	  brukere	  ikke	  mottar	  tilstrekkelig	  informasjon,	  og	  at	  de	  
derfor	  ikke	  får	  medvirke	  i	  tråd	  med	  loven.	  Mangel	  på	  informasjon	  fører	  til	  usikkerhet	  og	  engstelse	  og	  
undergraver	  tilliten	  til	  behandlingsapparatet.	  Vi	  ser	  at	  pasienter	  og	  brukere	  fratas	  mulighetene	  til	  å	  ta	  
ansvar	  for	  egen	  helse	  som	  følge	  av	  at	  de	  ikke	  er	  informert	  om	  hva	  de	  selv	  kan	  gjøre	  for	  å	  ivareta	  
denne.	  Dette	  kommer	  blant	  annet	  til	  syne	  i	  mangelfulle	  epikriser	  ved	  utskrivelse.	  Det	  etterlyses	  
bedre	  informasjon	  i	  epikrisene	  om	  den	  behandling	  som	  er	  gitt,	  hvordan	  den	  skal	  følges	  opp	  etter	  
utskrivelse	  og	  eventuelle	  andre	  forhold	  som	  krever	  ny	  legekontakt.	  Pasientene	  må	  rutinemessig	  
tilbys	  kopi	  av	  epikrisen.	  
	  
Dette	  er	  også	  det	  området	  sykehusene	  scorer	  dårligst	  på	  i	  brukerundersøkelser	  som	  er	  gjort	  av	  
Kunnskapssenteret.	  
	  

Samtykkekompetanse	  
Vurderinger	  av	  samtykkekompetanse	  er	  faglig	  utfordrende,	  både	  medisinskfaglig	  og	  juridisk.	  Særlig	  
gjelder	  dette	  eldre	  pasienter	  som	  kan	  ha	  en	  svært	  varierende	  dagsform,	  og	  hvor	  de	  pårørende	  mener	  
at	  vedkommende	  i	  perioder	  ikke	  kan	  ivareta	  sine	  egne	  interesser.	  Det	  kan	  være	  utfordrende	  for	  de	  
pårørende	  å	  komme	  i	  dialog	  med	  helsetjenesten	  om	  dette.	  Særlig	  ved	  sykehusinnleggelser	  hvor	  
helsepersonellet	  ikke	  kjenner	  vedkommende	  fra	  tidligere,	  kan	  det	  være	  ulik	  oppfatning	  mellom	  de	  
pårørende	  og	  helsepersonellet	  om	  vedkommende	  er	  samtykkekompetent.	  	  
	  
Pasient-‐	  og	  brukerrettighetsloven	  kapittel	  4	  angir	  reglene	  rundt	  spørsmålet	  om	  samtykke	  til	  
helsehjelp.	  Av	  §	  4-‐3	  annet	  ledd	  følger:	  "Samtykkekompetansen	  kan	  bortfalle	  helt	  eller	  delvis	  dersom	  
pasienten	  på	  grunn	  av	  fysiske	  eller	  psykiske	  forstyrrelser,	  senil	  demens	  eller	  psykisk	  
utviklingshemming	  åpenbart	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  å	  forstå	  hva	  samtykket	  omfatter."	  
	  
	  I	  den	  følgende	  saken	  mente	  pårørende	  at	  det	  ikke	  ble	  foretatt	  en	  god	  nok	  vurdering	  av	  pasientens	  
samtykkekompetanse	  ved	  en	  utskriving	  fra	  sykehus.	  	  
	  

	  
	  

Det	  kan	  leses	  av	  pasientens	  journal	  at	  vedkommende	  ved	  innkomst	  fra	  sykehjemmet	  
til	  sykehus	  ikke	  var	  orientert	  for	  tid	  og	  sted	  eller	  aktuelle	  symptomer.	  Det	  ble	  noen	  
dager	  senere	  beskrevet	  at	  pasienten	  var	  våken	  og	  orientert	  og	  svarte	  adekvat	  på	  alle	  
spørsmål.	  Det	  var	  gjort	  avtale	  mellom	  avdelingen	  og	  pårørende	  at	  de	  skulle	  varsles	  
ved	  utskriving	  for	  å	  bistå,	  særlig	  fordi	  de	  opplevde	  at	  det	  var	  svært	  varierende	  hvor	  
mye	  deres	  slektning	  fikk	  med	  seg	  av	  informasjon.	  	  Pårørende	  opplevde	  at	  
vedkommende	  ble	  sendt	  tilbake	  til	  sykehjemmet	  uten	  at	  de	  ble	  informert,	  selv	  om	  det	  
motsatte	  var	  avtalt.	  De	  opplevde	  også	  at	  pasienten	  ikke	  kunne	  redegjøre	  for	  
prosessen	  rundt	  utskrivingen	  og	  de	  vurderingene	  som	  var	  gjort	  av	  sykehuset.	  
Utskrivingen	  skjedde	  også	  tidligere	  enn	  de	  hadde	  forventet,	  og	  uten	  at	  pasienten	  var	  
tilstrekkelig	  medisinert,	  mente	  de	  pårørende.	  	  



	  
	  

I	  denne	  saken	  henvendte	  vi	  oss	  til	  sykehuset	  på	  vegne	  av	  de	  pårørende.	  Vi	  orienterte	  avdelingen	  om	  
det	  den	  pårørende	  så	  på	  som	  en	  mangelfull	  vurdering	  av	  samtykkekompetanse.	  De	  ønsket	  å	  
videreformidle	  overraskelsen	  de	  hadde	  opplevd	  ved	  at	  pasienten	  ble	  skrevet	  ut	  uten	  at	  de	  ble	  
orientert,	  når	  de	  hadde	  forberedt	  seg	  på	  å	  få	  bistå	  vedkommende	  i	  denne	  fasen.	  Ombudet	  minnet	  
om	  plikten	  helsetjenesten	  har	  til	  vurdering	  av	  samtykkekompetanse.	  

Informasjon	  og	  medvirkning	  i	  psykisk	  helsevern	  
Pasienter	  og	  pårørende	  til	  pasienter	  med	  psykiske	  problemer	  kontakter	  Ombudet	  i	  saker	  som	  
omhandler	  medvirkning	  til	  behandlingen,	  som	  valg	  av	  medikament	  og	  dosering,	  valg	  av	  behandler	  og	  
fritt	  sykehusvalg.	  Også	  pasienter	  under	  vedtak	  om	  tvang	  etter	  psykisk	  helsevernloven	  forteller	  at	  de	  
ønsker	  større	  innflytelse	  i	  sin	  behandling.	  Pasienter	  med	  et	  langvarig	  forhold	  til	  psykisk	  helsevern	  
forteller	  at	  de	  ikke	  synes	  de	  har	  fått	  rett	  behandling,	  og	  at	  år	  med	  høye	  doser	  av	  ulike	  medikamenter	  
ikke	  har	  hjulpet	  de.	  	  
	  
Pårørende	  har	  ofte	  formeninger	  om	  den	  behandling	  deres	  nærmeste	  har	  behov	  for.	  De	  opplever	  at	  
deres	  erfaringer	  og	  kjennskap	  til	  pasienten	  ikke	  lyttes	  til,	  og	  selv	  om	  de	  har	  forståelse	  for	  den	  
taushetsplikt	  helsepersonellet	  er	  underlagt	  etterlyses	  et	  bedre	  samarbeid	  med	  behandlerne.	  
Pårørende	  etterlyser	  både	  informasjon	  om	  pasientbehandlingen	  og	  om	  egne	  rettigheter	  som	  
pårørende.	  
	  
Som	  hovedregel	  kreves	  samtykke	  fra	  pasienten	  for	  å	  kunne	  gi	  informasjon	  om	  pasientens	  
helsetilstand	  til	  pårørende.	  I	  de	  tilfellene	  der	  det	  ikke	  foreligger	  samtykke	  fra	  pasienten	  er	  det	  
allikevel	  mange	  unntak	  fra	  taushetsplikten	  som	  gir	  helsepersonell	  adgang	  til	  å	  videreformidle	  
opplysninger	  til	  nærmeste	  pårørende.	  I	  noen	  tilfeller	  har	  helsepersonell	  også	  en	  plikt	  til	  å	  
videreformidle	  opplysninger.	  Som	  hovedregel	  definerer	  pasienten	  selv	  –	  så	  langt	  hun	  eller	  han	  er	  i	  
stand	  til	  det	  –	  hvem	  som	  er	  pårørende	  og	  nærmeste	  pårørende.	  	  
	  	  

Oslo	  universitetssykehus	  2013	  
Oslo	  universitetssykehus	  sliter	  fortsatt	  med	  virkninger	  av	  hovedstadsprosessen.	  Noe	  som	  følge	  av	  
elendige	  IKT-‐systemer,	  vedlikeholdstrengende	  bygningsmasse	  og	  utskiftingsklart	  utstyr,	  men	  også	  
noe	  som	  fremstår	  som	  mangelfull	  ledelse	  og	  interne	  samhandlingsutfordringer.	  Mange	  har	  meldt	  
bekymring	  for	  at	  tilbakemeldinger	  om	  pasientsikkerhet	  stoppes	  i	  lederlinja,	  og	  ikke	  tas	  tak	  i.	  	  
Ombudet	  er	  bekymret	  for	  den	  innvirkning	  dette	  har	  på	  pasientsikkerheten.	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  
beskrive	  3	  forhold,	  som	  vi	  mener	  gir	  grunnlag	  for	  det.	  	  
	  

Klinikk	  for	  diagnostikk	  og	  intervensjon	  -‐	  Brystdiagnostisk	  senter	  
Mange	  har	  meldt	  om	  lang	  ventetid	  ved	  Brystdiagnostisk	  senter,	  og	  både	  Kreftforeningen	  og	  
Ombudet	  har	  fulgt	  opp	  dette	  i	  året	  som	  gikk.	  Kvinner	  som	  skulle	  undersøkes	  for	  mulig	  brystkreft	  
etter	  å	  ha	  funnet	  en	  kul	  i	  brystet	  har	  risikert	  å	  vente	  i	  opptil	  tre	  måneder	  på	  undersøkelse.	  Dette	  er	  
nå	  endret,	  og	  den	  positive	  endringen	  i	  ventetiden	  er	  omtalt	  tidligere	  i	  meldingen.	  Det	  som	  i	  tillegg	  til	  
lange	  ventetider	  ble	  synlig	  i	  høst,	  var	  at	  enheten	  -‐	  ifølge	  egne	  uttalelser	  -‐	  ikke	  hadde	  
rettighetsvurdert	  pasienter	  som	  var	  henvist	  med	  mistanke	  om	  kreft.	  Dette	  til	  tross	  for	  klare	  
retningslinjer	  om	  dette.	  I	  notat	  fra	  Helsedirektoratet	  til	  de	  regionale	  helseforetakene	  datert	  27.06.12	  
leser	  vi	  følgende:	  ”Henvisning	  til	  radiologisk	  avdelinger	  –	  vurdering	  av	  rett	  til	  nødvendig	  helsehjelp.	  
Helseforetakene	  må	  ha	  klare	  rutiner	  og	  gode	  systemer	  for	  mottak	  og	  registrering	  av	  henvisninger.	  
Rutinene	  må	  sikre	  at	  pasienter	  som	  henvises	  for	  utredning	  og	  behandling	  i	  spesialisthelsetjenesten	  
blir	  registrert	  i	  PAS,	  og	  blir	  rettighetsvurdert	  m.v.	  også	  hvis	  en	  henvisning	  blir	  sendt	  direkte	  til	  en	  
radiologisk	  avdeling.”	  
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Dette	  et	  alvorlig	  brudd	  på	  pasientenes	  rettigheter	  og	  en	  trussel	  mot	  pasientsikkerheten.	  Ombudet	  er	  
ikke	  kjent	  med	  hvordan	  dette	  forholdet	  ble	  behandlet	  internt	  på	  Oslo	  universitetssykehus	  og	  
eventuelt	  i	  styre,	  og	  hvordan	  dette	  er	  fulgt	  opp	  i	  tiden	  før	  praksis	  ble	  endret	  i	  tråd	  med	  regelverket.	  
	  

Klinikk	  for	  kirurgi	  og	  nevrofag	  
I	  2013	  har	  det	  vært	  rettet	  en	  del	  fokus	  mot	  Nevrokirurgisk	  avdeling	  på	  Oslo	  universitetssykehus.	  
Ansatte	  og	  Ombud	  har	  varslet	  Fylkesmannen	  i	  Oslo	  og	  Akershus,	  og	  ansatte	  og	  ledere	  har	  uttalt	  seg	  
til	  media.	  Bekymringene	  har	  i	  all	  hovedsak	  dreid	  seg	  om	  at	  pasienter	  med	  store	  smerteplager	  må	  
vente	  svært	  lenge	  på	  elektive	  operasjoner.	  Det	  har	  vært	  opp	  mot	  32	  %	  strykninger	  av	  planlagte	  
operasjoner,	  og	  det	  er	  uforsvarlig	  lang	  ventetid	  på	  MR-‐oppfølging.	  I	  tillegg	  stilles	  det	  spørsmål	  ved	  
hvordan	  en	  stor	  gruppe	  pasienter	  rettighetsvurderes.	  Vi	  har	  som	  Ombud	  sett	  alle	  disse	  
problemstillingene	  i	  våre	  saker.	  
	  
Fylkesmannen	  i	  Oslo	  og	  Akershus	  opprettet	  tilsynssak	  i	  juni	  2013	  på	  bakgrunn	  av	  de	  mange	  
bekymringsmeldinger	  de	  mottok.	  I	  februar	  2014	  er	  saken	  ennå	  ikke	  avsluttet	  hos	  Fylkesmannen.	  I	  
brev	  datert	  28.01.14	  fra	  Fylkesmannen	  til	  Oslo	  universitetssykehus	  oppsummeres	  saken,	  og	  
sykehuset	  bes	  om	  å	  gi	  oppdatert	  informasjon	  på	  en	  rekke	  punkter.	  Ombudet	  er	  bekymret	  for	  tiden	  
som	  går	  fra	  Fylkesmannen	  ble	  gjort	  oppmerksom	  på	  forholdene,	  til	  de	  vil	  være	  i	  stand	  til	  å	  
konkludere.	  Vi	  mener	  dette	  kan	  være	  en	  trussel	  mot	  pasientsikkerheten.	  
	  
Dersom	  tilsynsmyndigheten	  skal	  fungere,	  og	  dersom	  den	  skal	  klare	  å	  være	  aktuell	  i	  de	  sakene	  som	  er	  
til	  behandling,	  må	  det	  fattes	  raskere	  avgjørelser.	  Dette	  forandrer	  ikke	  på	  det	  faktum	  at	  det	  er	  
helsetjenesten	  selv,	  med	  ledelse	  og	  eiere,	  som	  til	  enhver	  tid	  er	  ansvarlig	  for	  at	  tjenestene	  som	  tilbys	  
er	  forsvarlig.	  Det	  er	  imidlertid	  et	  poeng	  at	  tilsynsmyndighetens	  gjennomgang	  av	  en	  sak	  får	  en	  
aktualitet.	  Det	  er	  etter	  Ombudets	  syn	  et	  viktig	  poeng	  at	  tilsynsmyndighetens	  vurdering	  kan	  være	  en	  
rettesnor,	  ikke	  kun	  interessant	  i	  retroperspektiv.	  
	  

Kvinne-‐	  og	  barneklinikken	  -‐	  Nyfødt	  intensiv	  på	  Rikshospitalet	  
I	  2013	  fikk	  også	  Rikshospitalets	  avdeling	  for	  nyfødt	  intensiv	  mye	  fokus.	  Mange	  ansatte	  hadde	  over	  tid	  
meldt	  sin	  bekymring	  internt	  til	  ledelsen.	  Bekymringsmeldingene	  dreide	  seg	  blant	  annet	  om	  
manglende	  opplæring	  og	  kompetanse	  hos	  sykepleierne,	  ansatte	  som	  var	  konstant	  redde	  for	  å	  gjøre	  
feil	  og	  nyutdannede	  som	  ble	  gitt	  for	  stort	  ansvar.	  Flere	  avviksmeldinger	  var	  blitt	  skrevet,	  uten	  at	  de	  
ansatte	  opplevde	  endringer.	  I	  april	  ble	  Fylkesmannen	  varslet	  fra	  flere	  i	  ulike	  hold	  på	  avdelingen,	  
herunder	  overlege,	  verneombud,	  teamledere,	  spesialsykepleiere	  og	  tillitsvalgt.	  
	  
I	  november	  utførte	  Fylkesmannen	  et	  stedlig	  tilsyn.	  I	  desember	  konkluderte	  Fylkesmannen	  med	  at	  
avdelingen	  var	  drevet	  på	  et	  for	  høyt	  risikonivå	  med	  hensyn	  til	  sykepleiefaglig	  
kompetanse/bemanning	  over	  tid.	  OUS,	  Rikshospitalet	  hadde	  etter	  Fylkesmannens	  syn	  brutt	  kravet	  i	  
spesialisthelsetjenesteloven	  §	  2-‐2	  om	  forsvarlig	  helsehjelp,	  for	  ikke	  å	  legge	  til	  rette	  for	  sine	  ansatte	  
slik	  at	  de	  blir	  i	  stand	  til	  å	  tilby	  forsvarlige	  tjenester.	  
	  
Ombudet	  er	  bekymret	  over	  flere	  sider	  som	  ble	  avdekket	  i	  denne	  prosessen.	  Det	  er	  alvorlig	  hvis	  
ansattes	  bekymringer	  og	  rapporteringer	  via	  avviksmeldinger	  ikke	  fører	  frem.	  Og	  det	  er	  
bekymringsfullt	  at	  sykehusets	  ledelse	  underveis	  i	  prosessen	  uttalte	  at	  de	  ansattes	  bekymringer	  ikke	  
ga	  et	  riktig	  bilde	  av	  situasjonen.	  Den	  10.01.14	  kunne	  følgende	  leses	  på	  sykehusets	  nettsider:	  	  	  
	  
(…)	  Seksjonen	  på	  Rikshospitalet	  har	  over	  lang	  tid	  vært	  hardt	  presset	  med	  større	  pågang	  av	  
intensivsyke	  nyfødte	  enn	  vi	  har	  hatt	  bemanning	  til.	  Dette	  har	  medført	  stort	  behov	  for	  innleie	  og	  at	  
våre	  egne	  ansatte	  har	  jobbet	  utover	  vanlig	  turnus.	  For	  å	  ha	  kapasitet	  til	  å	  ta	  mot	  barn	  som	  kun	  kan	  



	  
	  

behandles	  hos	  oss	  samt	  å	  ivareta	  de	  pasientene	  vi	  allerede	  har	  innlagt,	  besluttet	  vi	  før	  denne	  helgen	  i	  
dialog	  med	  samarbeidende	  avdelinger	  på	  andre	  sykehus	  å	  begrense	  inntaket	  til	  nyfødt	  Rikshospitalet	  
til	  kun	  de	  pasientene	  som	  vi	  er	  de	  eneste	  som	  kan	  motta.	  Vi	  har	  hele	  tiden	  et	  godt	  slik	  samarbeide	  
med	  andre	  avdelinger.	  Sammen	  sørger	  vi	  for	  at	  alle	  pasienter	  får	  den	  behandlingen	  de	  trenger.	  
I	  praksis	  har	  vi	  i	  OUS	  tatt	  i	  mot	  alle	  pasienter	  som	  har	  vært	  henvist	  til	  oss	  hittil	  i	  denne	  helgen.	  Disse	  
har	  i	  stor	  grad	  gått	  til	  vår	  nyfødtintensivseksjon	  på	  Ullevål.	  OUS	  har	  siste	  1-‐2	  år	  iverksatt	  flere	  tiltak	  
for	  å	  styrke	  bemanningen	  inkludert	  å	  oppbemanne	  med	  22	  stillinger	  vinteren	  2013.	  Alle	  er	  tilsatt,	  men	  
tilstrekkelig	  opplæring	  tar	  tid,	  og	  vi	  er	  ikke	  i	  mål.	  Det	  er	  nylig	  bl.	  a.	  besluttet	  å	  øke	  antallet	  ansatte	  
ytterligere	  samt	  å	  styrke	  den	  interne	  opplæringen.	  
	  
Det	  er	  ikke	  akseptabelt	  at	  våre	  sykehus	  tilbyr	  helsetjenester	  med	  et	  for	  høyt	  risikonivå.	  Vi	  oppfordrer	  
ledere	  på	  alle	  nivåer	  på	  sykehuset	  om	  å	  ta	  til	  etterretning	  de	  meldinger	  kompetente	  ansatte	  gir	  om	  
følelse	  av	  utrygghet	  og	  mangelfulle	  ressurser.	  Det	  skal	  ikke	  være	  nødvendig	  at	  tilsynsmyndigheten	  
må	  gjennomgå	  saker	  for	  å	  sørge	  for	  endringer.	  Ansvaret	  ligger	  hos	  sykehuset.	  Også	  
saksbehandlingstiden	  hos	  Fylkesmannen	  er	  bekymringsfull	  i	  denne	  saken.	  	  
	  

Når	  det	  går	  galt	  
Fra	  1.	  januar	  2014	  styrkes	  pasienters,	  brukeres	  og	  pårørendes	  rettigheter	  når	  det	  skjer	  uønskede	  
hendelser.	  Dette	  skjer	  i	  form	  av	  lovendringer	  i	  flere	  sentrale	  helselover.	  Det	  er	  positivt	  at	  helse-‐	  og	  
omsorgstjenesten	  skal	  informere	  om	  adgangen	  til	  å	  henvende	  seg	  til	  pasient-‐	  og	  brukerombudene	  og	  
Fylkesmannen.	  Videre	  skal	  det	  gis	  innsyns-‐	  og	  uttalerett	  i	  tilsynssaker	  behandlet	  hos	  Fylkesmannen	  
og	  i	  saker	  som	  Statens	  helsetilsyn	  behandler	  etter	  meldinger	  om	  alvorlige	  hendelser.	  Det	  skal	  også	  
informeres	  om	  tiltak	  som	  vil	  iverksettes	  for	  å	  forhindre	  at	  lignende	  hendelser	  skjer	  igjen.	  	  
	  
Det	  siste	  mener	  Ombudet	  er	  svært	  sentralt	  og	  viktig,	  både	  for	  å	  sikre	  bedre	  erfaringsutveksling	  og	  
læring	  av	  uheldige	  hendelser,	  men	  også	  for	  de	  berørtes	  del.	  Å	  vite	  at	  en	  uheldig	  hendelse	  som	  har	  
påført	  skade,	  smerte	  eller	  død,	  fører	  med	  seg	  en	  lærdom	  slik	  at	  man	  kan	  forhindre	  lignende	  
hendelser,	  er	  ofte	  en	  hovedmotivasjon	  for	  pasienter	  til	  å	  klage.	  	  
	  
Like	  viktig	  mener	  Ombudet	  det	  er	  at	  den	  umiddelbare	  håndteringen	  etter	  hendelsen	  er	  god.	  At	  man	  
møter	  en	  åpenhet	  i	  form	  av	  informasjon,	  og	  at	  man	  tidlig	  involveres	  i	  prosessen	  for	  å	  avdekke	  hva	  
som	  har	  gått	  galt.	  Lite	  informasjon	  skaper	  usikkerhet	  og	  skepsis,	  og	  gjør	  det	  langt	  vanskeligere	  å	  
bearbeide	  det	  som	  har	  hendt.	  Vår	  erfaring	  er	  at	  pasienter,	  brukere	  og	  pårørende	  lettere	  kan	  forsone	  
seg	  med	  svært	  alvorlige	  utfall,	  dersom	  man	  får	  tillitt	  til	  selve	  håndteringen	  av	  saken	  i	  etterkant.	  Dette	  
vil	  trolig	  også	  medføre	  at	  involvert	  helsepersonell	  i	  større	  grad	  kan	  lære	  av	  og	  legge	  bak	  seg	  det	  som	  
har	  skjedd.	  
	  

	  
	  
Saken	  følges	  opp	  av	  Ombudet.	  
	  
	  

En	  kvinne	  hadde	  blitt	  feilmedisinert,	  med	  påfølgende	  hjertestans.	  Hun	  reagerte	  på	  at	  
ingen	  informerte	  henne	  om	  hva	  som	  faktisk	  hadde	  skjedd.	  Hun	  måtte	  selv	  spørre	  da	  
hun	  lå	  på	  post-‐operativ	  til	  hjerteovervåkning.	  Heller	  ikke	  hennes	  pårørende	  ble	  varslet	  
før	  hun	  var	  blitt	  stabilisert.	  Først	  etter	  flere	  dager	  fikk	  kvinnen	  komme	  i	  kontakt	  med	  
noen	  hun	  kunne	  prate	  med,	  og	  på	  oppfordring	  fra	  psykiatrisk	  sykepleier	  tok	  
avdelingslederen	  kontakt	  med	  henne,	  dagen	  før	  hun	  skulle	  skrives	  ut.	  Det	  ble	  
unnskyldt	  med	  at	  der	  var	  mye	  internarbeid	  som	  følge	  av	  hendelsen,	  og	  at	  de	  derfor	  
ikke	  hadde	  rukket	  å	  snakke	  med	  henne	  før	  nå.	  Det	  var	  da	  gått	  3	  uker	  siden	  hendelsen.	  	  
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I	  andre	  saker	  ser	  vi	  håndtering	  av	  klager	  som	  bidrar	  til	  å	  reetablere	  tillit	  etter	  en	  uønsket	  hendelse,	  og	  
her	  følger	  en	  redegjørelse	  til	  etterfølgelse:	  
	  

	  
	  

Et	  tillitsskapende	  tilsyn?	  
Kommunene,	  helseforetakene	  og	  ansatte	  i	  helsetjenesten	  har	  ansvar	  for	  å	  gi	  gode	  og	  forsvarlige	  
helsetjenester.	  Statens	  helsetilsyn	  er	  etter	  lov	  om	  statlig	  tilsyn	  med	  helse-‐	  og	  omsorgstjenesten	  m.m.	  
§	  1	  gitt	  det	  overordnede	  faglige	  tilsyn	  med	  helse-‐	  og	  omsorgstjenesten	  i	  landet.	  Av	  bestemmelsen	  
fremgår	  det	  også	  at	  det	  i	  hvert	  fylke	  skal	  være	  en	  fylkeslege.	  Statens	  helsetilsyn	  og	  Fylkesmannen	  i	  
fylket,	  herunder	  fylkeslegen,	  skal	  føre	  tilsyn	  med	  hvordan	  helsetjenesten	  og	  helsepersonell	  utøver	  sin	  
virksomhet	  og	  gripe	  inn	  overfor	  virksomhet	  som	  utøver	  tjenester	  i	  strid	  med	  helse-‐	  og	  
omsorgslovgivningen.	  	  
	  
Avgjørende	  for	  befolkningens	  og	  helsepersonells	  tillit	  til	  tilsynsmyndighetens	  arbeid	  er	  at	  dette	  
kjennetegnes	  ved	  faglig	  kompetanse,	  rask	  og	  tillitsvekkende	  saksbehandling	  og	  uavhengighet	  i	  
avgjørelsene.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudenes	  erfaring	  er	  at	  denne	  tilliten	  utfordres.	  	  
	  
Tilliten	  utfordres	  av	  lang	  saksbehandlingstid	  og	  mangelfulle	  vurderinger	  og	  begrunnelser	  for	  tilsynets	  
avgjørelser.	  I	  tillegg	  ser	  vi	  avgjørelser	  som	  er	  utformet	  på	  en	  måte	  som	  gjør	  innholdet	  vanskelig	  
tilgjengelig.	  For	  å	  sikre	  tilliten	  forutsettes	  det	  at	  tilsynet	  har	  nok	  ansatte	  med	  nødvendig	  kompetanse,	  
gode	  rutiner	  og	  at	  de	  opptrer	  uavhengig.	  
	  
Rask	  saksbehandling	  er	  viktig	  for	  pasientenes	  tillit	  til	  tilsynet,	  og	  av	  avgjørende	  betydning	  dersom	  
avgjørelsene	  skal	  bidra	  til	  læring	  i	  helsetjenesten	  og	  bedre	  pasientsikkerhet.	  Pasienter	  og	  pårørende	  
gis	  ulik	  mulighet	  til	  å	  opplyse	  et	  hendelsesforløp	  og	  at	  det	  i	  varierende	  grad	  gis	  innsynsrett.	  	  
Virksomheter	  som	  omfattes	  av	  lov	  om	  spesialisthelsetjenesten	  m.m.	  har	  plikt	  til	  å	  varsle	  Statens	  
helsetilsyn	  om	  alvorlige	  hendelser	  som	  skjer	  i	  spesialisthelsetjenesten.	  Med	  alvorlig	  hendelse	  menes	  

En	  kvinne	  med	  blindtarmbetennelse	  klaget	  på	  behandlingsforløpet,	  etter	  at	  
blindtarmen	  sprakk	  mens	  hun	  var	  innlagt	  på	  sykehus.	  I	  sin	  besvarelse	  skrev	  legen:	  
(…)pasienten	  ventet	  for	  lenge	  for	  operasjon.	  Det	  foreligger	  klar	  mistanke	  om	  
blindtarmbetennelse,	  men	  pasienten	  har	  måttet	  vente	  grunnet	  annen	  nødvendig	  
kirurgi.	  Det	  burde	  imidlertid	  vært	  foretatt	  tilsyn	  av	  pasienten	  med	  tanke	  på	  eventuelt	  
endret	  prioritering	  av	  pasientene.	  Alternativt	  burde	  det	  vært	  tatt	  kontakt	  med	  andre	  
sykehus	  eller	  forsøkt	  etablert	  ekstra	  operasjonsteam.	  (…)	  Kvinnen	  angir	  stor	  misnøye	  
med	  en	  navngitt	  sykepleier	  på	  hotellet.	  Denne	  sykepleieren	  var	  ny	  i	  avdelingen	  og	  
avdelingsledelsen	  har	  nå	  tatt	  tak	  i	  denne	  saken.	  Etter	  gjennomgang	  av	  pasientklage	  
og	  uttalelser	  fra	  de	  involverte/dokumentasjon	  beklager	  jeg	  på	  avdelingens	  vegne	  og	  
håper	  at	  min	  redegjørelse	  kan	  skape	  en	  viss	  forståelse	  for	  det	  som	  har	  skjedd.	  
Operasjonen	  burde	  vært	  gjennomført	  tidligere	  og	  det	  burde	  ha	  vært	  foretatt	  
fortløpende	  vurderinger	  ved	  lege	  av	  pasienten	  i	  observasjonsperioden	  på	  
gastrokirurgisk	  sengepost.	  Gastrokirurgisk	  avdeling	  skal	  gi	  pasienter	  trygghet	  og	  god	  
behandling.	  Dette	  forutsetter	  tilstrekkelig	  kapasitet,	  godt	  samarbeid	  mellom	  
helsepersonell	  og	  god	  kommunikasjon	  med	  pasienten.	  Påklaget	  pasientbehandling	  
viser	  imidlertid	  at	  dette	  ikke	  alltid	  er	  tilfellet	  og	  dette	  gir	  rom	  for	  forbedring.	  Saken	  er	  
bredt	  belyst	  i	  avdelingen	  og	  jeg	  forutsetter	  at	  den	  vil	  medføre	  forbedringer	  i	  fremtidig	  
pasientbehandling.	  Mangelfull	  operativ	  kapasitet	  var	  kjent	  ved	  sykehuset	  i	  denne	  
perioden	  og	  etter	  nyttår	  er	  denne	  kapasiteten	  gradvis	  øket	  etter	  påtrykk	  fra	  
gastrokirurgisk	  avdeling.	  Jeg	  håper	  på	  avdelingens	  vegne	  at	  dette	  i	  noen	  grad	  
besvarer	  din	  klage.	  Med	  ønsker	  om	  god	  bedring.	  



	  
	  

dødsfall	  eller	  betydelig	  skade	  på	  pasient	  hvor	  utfallet	  er	  uventet	  i	  forhold	  til	  påregnelig	  risiko.	  
Hendelsene	  skal	  meldes	  til	  en	  undersøkelsesenhet	  som	  ble	  etablert	  som	  en	  prøveordning	  på	  to	  år	  fra	  
1.	  juni	  2010	  og	  ble	  lovfestet	  fra	  1.	  januar	  2012.	  Dette	  blant	  annet	  om	  et	  resultat	  av	  mangelfull	  tillit	  til	  
oppfølgingen	  av	  alvorlige	  uønskede	  hendelser	  i	  helsetjenesten.	  En	  forutsetning	  for	  at	  ordningen	  skal	  
bidra	  til	  økt	  tillit,	  er	  at	  sakene	  som	  meldes	  gis	  nødvendig	  oppfølging.	  I	  2013	  ble	  399	  saker	  meldt.	  13	  
saker	  ble	  fulgt	  opp	  med	  stedlig	  tilsyn.	  Ombudene	  har	  inntrykk	  av	  at	  flere	  kunne	  vært	  fulgt	  opp	  
dersom	  ressurssituasjonen	  hadde	  vært	  en	  annen.	  Det	  er	  bekymringsfullt,	  og	  er	  en	  viktig	  informasjon	  
til	  myndighetene.	  
	  
Et	  potent	  tilsyn	  er	  avgjørende	  for	  deres	  legitimitet	  og	  samfunnets	  tillit,	  og	  en	  forutsetning	  for	  at	  
deres	  arbeid	  skal	  bidra	  til	  bedre	  og	  sikrere	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester.	  
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Instruks	  for	  ombudet	  for	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  sosialtjenester	  i	  Oslo	  
	  
Vedtatt	  av	  Oslo	  bystyre	  11/6-‐97	  
	  
§	  1.	  Formål	  
Innenfor	  sitt	  arbeidsområde	  skal	  ombudet	  arbeide	  for	  at	  det	  ikke	  blir	  gjort	  urett	  mot	  personer	  bosatt	  
i	  Oslo	  kommune,	  og	  som	  er	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  sosialtjenester,	  og	  at	  administrasjonens	  
tjenestemenn	  og	  andre	  som	  virker	  i	  kommunens	  tjeneste	  ikke	  gjør	  feil	  eller	  forsømmer	  sine	  plikter.	  
	  
§	  2.	  Instansforhold	  
Bystyret	  fastsetter	  instruks	  for	  ombudets	  virksomhet.	  Forøvrig	  utfører	  ombudet	  sitt	  verv	  selvstendig	  
og	  uavhengig	  av	  kommunen.	  
	  
§	  3.	  Arbeidsområde	  
Ombudets	  arbeidsområde	  omfatter	  alle	  kontorer	  og	  institusjoner	  innen	  det	  kommunale	  helse-‐	  og	  
sosialvesen	  samt	  andre	  offentlige	  og	  private	  helse-‐	  og	  sosialinstitusjoner	  i	  de	  tilfeller	  kommunen	  
dekker	  driftsutgifter	  eller	  kjøper	  tjenester.	  
	  
§	  4.	  Arbeidsoppgaver	  
Ombudets	  hovedoppgave	  er	  å	  sørge	  for	  at	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  sosialtjenesten	  er	  orientert	  om	  
eksisterende	  klageordninger	  og	  å	  bistå	  med	  formulering	  og	  ekspedisjon	  av	  klager.	  I	  den	  utstrekning	  
det	  er	  ressurser	  til	  det,	  skal	  ombudet	  også	  drive	  oppsøkende	  virksomhet	  for	  å	  kartlegge	  de	  
problemer	  som	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  sosialtjenesten	  møter	  i	  sin	  kontakt	  med	  disse	  tjenester,	  og	  ta	  
opp	  faglige	  og	  administrative	  forhold	  som	  kan	  forbedres	  direkte	  med	  den	  instans	  som	  forholdet	  
gjelder.	  
	  
§	  5.	  Informasjonsoppgaver	  
Ombudet	  skal	  ta	  initiativ	  til	  å	  sørge	  for	  å	  gjøre	  ordningen	  kjent.	  Ved	  inntak	  i	  helse-‐	  og	  
sosialinstitusjoner	  skal	  brukerne	  gis	  en	  skriftlig	  redegjørelse	  om	  ombudsordningen.	  Skrivet	  skal	  være	  
utlagt	  på	  et	  lett	  synlig	  sted	  på	  alle	  kommunale	  kontorer	  og	  institusjoner	  innen	  helse-‐	  og	  
sosialkomiteens	  område.	  Ombudet	  skal	  påse	  at	  disse	  bestemmelser	  blir	  etterlevet.	  I	  den	  skriftlige	  
redegjørelse	  skal	  det	  gis	  informasjoner	  om	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  sosialtjenestenes	  rettigheter	  (innsyn,	  
rett	  til	  informasjon,	  eventuelt	  medbestemmelse),	  om	  klageordninger	  og	  om	  
ombudsmannsordningen.	  Det	  skal	  også	  gis	  en	  beskrivelse	  av	  hvordan	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  
sosialtjenester	  skal	  gå	  frem	  for	  å	  få	  kontakt	  med	  ombudet,	  og	  det	  ansatte	  personalets	  forpliktelser	  i	  
denne	  sammenheng.	  
Ombudet	  skal.	  informere	  pressen	  og	  andre	  media	  om	  ordningen	  -‐	  hvordan	  den	  virker	  og	  hvilke	  
muligheter	  som	  finnes	  for	  klagebehandling.	  
	  
§	  6.	  Bistandsoppgavene	  
Når	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  sosialtjenester	  ønsker	  bistand	  fra	  ombudet,	  skal	  vedkommende	  kontors	  
eller	  institusjons	  personale	  være	  behjelpelig	  med	  straks	  å	  få	  informert	  ombudet	  om	  dette,	  eller	  hvis	  
vedkommende	  er	  i	  stand	  til	  å	  henvende	  seg	  på	  ombudets	  kontor,	  å	  sørge	  for	  at	  avtale	  om	  slikt	  besøk	  
blir	  gjort.	  Ombudet	  skal	  orientere	  om	  klageordningene	  og,	  om	  ønskelig,	  bistå	  med	  utforming	  og	  
ekspedisjon	  av	  klager	  og	  den	  dokumentasjon	  av	  det	  påklagede	  forhold	  som	  er	  nødvendig	  og	  
tilgjengelig.	  
	  
§	  7.	  Forhold	  som	  kan	  tas	  opp	  av	  ombudet	  
Hvis	  brukere	  av	  helse-‐	  og	  sosialtjenester	  Ønsker	  det,	  og	  ombudet	  selv	  finner	  det	  hensiktsmessig,	  kan	  
ombudet	  vurdere	  faglige	  og	  administrative	  forhold	  i	  forbindelse	  med	  klagen,	  etter	  at	  
administrasjonens	  uttalelse	  er	  innhentet.	  Ombudets	  vurdering	  er	  av	  rådgivende	  og	  ikke	  besluttende	  



	  
	  

karakter.	  Personalet	  i	  den	  berørte	  instans	  plikter	  å	  samarbeide	  med	  ombudet	  og	  gi	  alle	  relevante	  
informasjoner.	  
	  
§	  8.	  Taushetsplikt	  
Forvaltningslovens	  bestemmelser	  om	  taushetsplikt	  (13	  fig.)	  kommer	  til	  anvendelse	  for	  ombudets	  
virksomhet.	  Det	  samme	  gjelder	  særlovgivningens	  bestemmelser	  om	  taushetsplikt.	  
	  
§	  9.	  Årsmelding	  
Helse-‐	  og	  sosialombudet	  skal	  avgi	  en	  årsmelding	  til	  bystyret	  innen	  15.	  mars	  hvert	  år.	  Dersom	  det	  er	  
oppdaget	  svakheter	  ved	  de	  eksisterende	  klageordninger	  og	  saksbehandlingsrutiner,	  bør	  ombudet	  
peke	  på	  dette	  i	  meldingen.	  Meldingen	  skal	  videre	  inneholde	  en	  oversikt	  over	  behandlingen	  av	  de	  
enkelte	  saker	  som	  ombudet	  mener	  har	  alminnelig	  interesse,	  og	  nevne	  de	  tilfelle	  der	  det	  er	  gjort	  
oppmerksom	  på	  mangler	  ved	  lover,	  forskrifter,	  retningslinjer	  eller	  administrativ	  praksis.	  
	  
§	  10.	  Helse-‐	  og	  sosialombudets	  rådgivende	  utvalg	  
I	  tilknytning	  til	  ombudet	  opprettes	  det	  et	  rådgivende	  utvalg.	  Utvalget	  skal	  være	  et	  rådgivende	  organ	  
for	  ombudet	  i	  prinsipielle	  spørsmål	  -‐	  herunder	  hvilke	  saksfelt	  som	  skal	  prioriteres.	  Utvalget	  skal	  bestå	  
av	  fem	  medlemmer	  med	  vararepresentanter.	  Disse	  velger	  selv	  sin	  leder,	  og	  helse-‐	  og	  sosialombudet	  
er	  rådets	  sekretær.	  Det	  rådgivende	  utvalget	  oppnevnes	  av	  bystyret	  etter	  forslag	  fra	  ombudet.	  
Oppnevningen	  gjelder	  for	  fire	  år	  om	  gangen.	  Utvalget	  skal	  bestå	  av	  minst	  to	  brukerrepresentanter	  
samt	  representanter	  med	  sosialfaglig	  og	  helsefaglig	  kompetanse.	  Med	  regelmessige	  mellomrom	  bør	  
utvalget	  avholde	  møter.	  I	  alle	  fall	  skal	  møte	  avholdes	  minst	  fire	  ganger	  årlig.	  Dersom	  minst	  to	  
medlemmer	  forlanger	  det,	  skal	  utvalget	  innkalles	  til	  ekstraordinært	  møte.	  
	  
§	  11.	  Ikrafttredelse	  
Instruksen	  trer	  i	  kraft	  fra	  bystyrets	  vedtak	  i	  saken.	  
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Lov	  om	  pasient-‐	  og	  brukerrettigheter	  
kapittel	  8.	  Pasient-‐	  og	  brukerombud	  
	  
§	  8-‐1.	  Formål	  	  
Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  skal	  arbeide	  for	  å	  ivareta	  pasientens	  og	  brukerens	  behov,	  interesser	  og	  
rettssikkerhet	  overfor	  den	  statlige	  spesialisthelsetjenesten	  og	  den	  kommunale	  helse-‐	  og	  
sosialtjenesten,	  og	  for	  å	  bedre	  kvaliteten	  i	  disse	  tjenestene.	  	  
§	  8-‐2.	  Arbeidsområde	  og	  ansvar	  for	  ordningen	  	  
	  Staten	  skal	  sørge	  for	  at	  det	  er	  et	  pasient-‐	  og	  brukerombud	  i	  hvert	  fylke.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudets	  
arbeidsområde	  omfatter	  statlige	  spesialisthelsetjenester	  og	  kommunale	  helse-‐	  og	  sosialtjenester.	  
Med	  kommunale	  helse-‐	  og	  sosialtjenester	  menes	  i	  dette	  kapittelet	  helsetjenester	  etter	  lov	  19.	  
november	  1982	  nr.	  66	  om	  helsetjenesten	  i	  kommunene,	  med	  unntak	  av	  lovens	  kapittel	  4a,	  og	  
sosialtjenester	  etter	  lov	  13.	  desember	  1991	  nr.	  81	  om	  sosiale	  tjenester	  m.v.	  Ombudet	  skal	  utføre	  sin	  
virksomhet	  selvstendig	  og	  uavhengig.	  	  
§	  8-‐3.	  Rett	  til	  å	  henvende	  seg	  til	  pasient-‐	  og	  brukerombudet	  	  
Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  kan	  ta	  saker	  som	  gjelder	  forhold	  i	  den	  statlige	  spesialisthelsetjenesten	  og	  
den	  kommunale	  helse-‐	  og	  sosialtjenesten,	  opp	  til	  behandling	  enten	  på	  grunnlag	  av	  en	  muntlig	  eller	  
skriftlig	  henvendelse	  eller	  av	  eget	  tiltak.	  Enhver	  kan	  henvende	  seg	  til	  pasient-‐	  og	  brukerombudet	  og	  
be	  om	  at	  en	  sak	  tas	  opp	  til	  behandling.	  Den	  som	  henvender	  seg	  til	  pasient-‐	  og	  brukerombudet,	  har	  
rett	  til	  å	  være	  anonym.	  	  
§	  8-‐4.	  Behandling	  av	  henvendelser	  	  
Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  avgjør	  selv	  om	  en	  henvendelse	  gir	  tilstrekkelig	  grunn	  til	  å	  ta	  en	  sak	  opp	  til	  
behandling.	  Dersom	  pasient-‐	  og	  brukerombudet	  ikke	  tar	  saken	  opp	  til	  behandling,	  skal	  den	  som	  har	  
henvendt	  seg	  gis	  underretning	  og	  en	  kort	  begrunnelse	  for	  dette.	  	  
§	  8-‐5.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudets	  rett	  til	  å	  få	  opplysninger	  	  
Offentlige	  myndigheter	  og	  andre	  organer	  som	  utfører	  tjenester	  for	  forvaltningen,	  skal	  gi	  ombudet	  de	  
opplysninger	  som	  trengs	  for	  å	  utføre	  ombudets	  oppgaver.	  Reglene	  i	  tvisteloven	  kapittel	  22	  får	  
tilsvarende	  anvendelse	  for	  ombudets	  rett	  til	  å	  kreve	  opplysninger.	  	  
§	  8-‐6.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudets	  adgang	  til	  helsetjenestens	  lokaler	  	  
Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  skal	  ha	  fri	  adgang	  til	  alle	  lokaler	  hvor	  det	  ytes	  statlige	  
spesialisthelsetjenester	  og	  kommunale	  helse-‐	  og	  sosialtjenester.	  	  
§	  8-‐7.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudets	  oppgaver	  	  
Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  skal	  i	  rimelig	  utstrekning	  gi	  den	  som	  ber	  om	  det	  informasjon,	  råd	  og	  
veiledning	  om	  forhold	  som	  hører	  under	  ombudets	  arbeidsområde.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  skal	  gi	  
den	  som	  har	  henvendt	  seg	  til	  ombudet,	  underretning	  om	  resultatet	  av	  sin	  behandling	  av	  en	  sak	  og	  en	  
kort	  begrunnelse	  for	  resultatet.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  har	  rett	  til	  å	  uttale	  sin	  mening	  om	  
forhold	  som	  hører	  under	  ombudets	  arbeidsområde,	  og	  til	  å	  foreslå	  konkrete	  tiltak	  til	  forbedringer.	  
Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  bestemmer	  selv	  hvem	  uttalelsene	  skal	  rettes	  til.	  Uttalelsene	  er	  ikke	  
bindende.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  skal	  underrette	  tilsynsmyndighetene	  om	  tilstander	  som	  det	  er	  
påkrevet	  at	  disse	  følger	  opp.	  Pasient-‐	  og	  brukerombudet	  skal	  sørge	  for	  å	  gjøre	  ordningen	  kjent.	  	  
	  
§	  8-‐8.	  Forskrifter	  
Departementet	  kan	  gi	  forskrifter	  til	  gjennomføring	  og	  utfylling	  av	  bestemmelsene	  om	  pasient-‐	  og	  
brukerombud.	  
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Oversikt over klager på støy som BU tidligere er orientert om -  

tidligere kommentarer i rødt, nye kommentarer for 2. tertial 2014 i svart, til slutt nye saker i blått  
 

 

Adresse og navn Type støy  Saksbehandling 
Arbins gate 11  Støy fra ventilasjons-/kjøleanlegg  Her behandlet bydelen en støyklage i 2011, kildeeier utbedret innen fristen og vi avsluttet saken. Her har vi nå mottatt ny 

klage og vil i samarbeid med kildeeier foreta en kontrollmåling når det blir litt varmere i været.  

Det ble utført en kontrollert støymåling 27.05.13 med alle til stede. Målingen viste at det var en reduksjon i lydnivået siden 

sist, men det var fortsatt over grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner. Det ble gitt en ny anmodning med frist for 

utbedring 30.07.13.  

Bydelen mottok etter fristens utløp klage fra naboene om at de fortsatt var plaget av støy fra anlegget, da det ikke var 

kommet noen partsuttalelse fra anleggseier ble det i brev av 12.11.13 gitt et pålegg om å gjennomføre støyreduserende tiltak 

innen 01.02.14. Det ble varslet om at det kan bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.  

Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av partene.  

Bydelen mottok ny klage og Sjøoffiserenes Hus ble tilskrevet i brev av 21.07.14 hvor de blir varslet om at tvangsmulkt er 

varslet og vurderes, bydelen må kontakte klager for nå å høre hvordan lydforholdene er.  

 

Bryggegata 16  Beboere har vært plaget av støy fra interne 

ombyggings- og rehabiliteringsarbeider 

over veldig lang tid.  

En av beboerne bad om informasjon om hva helsetjenesten kan gjøre ved klager på støy fra interne arbeider. Dette ble sendt 

over, men vi har etter dette ikke mottatt nye klager, forhåpentlig har de funnet en intern løsning på problemet.  

I Bryggegata 16 hvor NPRO har store omfattende ombyggingsarbeider gående i næringsdelen, er det noen få leiligheter 

med beboere som har vært sterkt belastet under arbeidene som har vært langvarige. Bydelen har vært inne i bildet, både med 

støymålinger og i møter mellom partene.  

Nå har det vært mindre klager en stund, det kan nok begrunnes med at arbeidene nå er roligere og arbeiderne har forstått at 

arbeider i konstruksjonen bare skal gjøres innen fastsatt tid, eller om klagerne ikke orker å klage noe mer…..  

 

Bryggetorget 15  Klage på støy fra heis Bydelen har mottatt klage fra beboere i Bryggetorget 15 over støy fra heisene i bygget. Det er foretatt støymålinger som 

viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra bygningens tekniske installasjoner som helsetjenesten stiller i 

tilsvarende saker. Styret er tilskrevet og gitt en frist til 16.06.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.  

Bydelen mottok i brev av 11.04.13 fra Bryggdrift AS en bekreftelse på at de hadde mottatt klagen og at de ville innhente 

uttalelser om hvilke tiltak som må gjøres for å gi ønske støyreduksjon, de synse fristen som ble gitt var kort, men vil komme 

tilbake med info når omfanget er avklart.  
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Bryggedrift har fått utført støyreduserende tiltak på heisen, men de som bor i Bryggetorget 15 er fortsatt sjenert av støy. Ny 

måling utført 13.11.13 viser at lydnivåene fra heisen fortsatt overskrider grenseverdiene for støy som tidligere er stilt som 

krav i saken. Bryggedrift er i brev av 02.12.13 gitt et pålegg om å iverksette støyreduserende tiltak innen 01.03.14.  

Det ble varslet om at det kan bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.  

Bydelen har fra Heiskonsulten AS i brev av 01.03.14 mottatt en redegjørelse på vegne av Bryggedrift for hvilke tiltak som 

gjenstår, samt orientert om at ny heis skal installeres i løpet av 2015. Vi avventer ytterligere tiltak og evt. nye målinger 

dersom klager ønsker det.  

Vi lar saken i bero.  

 

Bygdøy allé 5, Baroque  Klage på støy fra høy musikk fra beboere i 

Drammensveien 42 og Thomles gate 4 

Bydelen behandlet i 2010-11 en tilsvarende klage fra samme lokalet, men Manolo som stedet da het bygget en lydsluse slik 

at ikke lyden fra musikk var til sjenanse for naboene. Denne slusen ble fjernet når ny eier pusset opp lokalene.  

BYM ble anmodet om å bistå bydelen og 06.10.13 ble det foretatt en befaring og støymåling i Drammensveien 42, 

lydnivået oversteg grenseverdiene for støy fra tekniske anlegg, herunder musikkaktiviteter. Baroque ble i brev av 10.10.13 

anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 11.11.13, varsel om pålegg ble gitt.  

Bydelen mottok ny klage og det ble foretatt ny støymåling 16.11.13, lydnivået som ble målt var oversteg de krav som ble 

gitt i brev av 10.10.13. Baroque ble i brev av 19.11.13 gitt et pålegg om å redusere lydnivået innen 12.12.13.  

Daglig leder hos Baroque sier i en e-post 20.11.13 at de vil kontakte et firma for å få hjelp til å redusere bass og lydnivået 

generelt.  

Tilbakemelding fra de berørte sier at forholdene er noe bedre, men variable, de ønsker at det blir utført en kontrollmåling.  

Det ble utført en ny måling 25.01.14 av BYM, målte lydnivå fra musikken tilhørende Baroque oversteg grenseverdiene for 

lydnivå fra musikkaktiviteter som bydelen tidligere har stilt som krav i saken.  

Baroque ble i brev av 31.01.14 gjort kjent med at dersom pålegget ikke ble etterkommet innen 28.02.14 vil Event Norway 

AS bli ilagt en engangsmulkt på kr 40 000.  

Baroque har bygget en lydsluse i inngangspartiet, men tilbakemeldinger fra naboene er at lydnivået er greit fram til ca  

kl 2300, men så øker volumet og lydslusen har ingen effekt. Vi må foreta en ny støymåling for å kunne effektuere 

engangsmulkten som er varslet.  

Bydelen mottok flere klager og den 31.05.14 ble det foretat en ny måling, lydnivået overskred de grenseverdiene som var 

stilt i saken og Kemnerkontoret ble bedt om å innkreve kr 40 000,- i mulkt fra Baroque i Bygdøy allé 5.  

Det ble også gitt et nytt pålegg og varslet om at nye overskridelser vil medføre en engangsmulkt på kr 80 000,-.  

Baroque tok da ferie og holdt stengt i hele juli, og bydelen har etter det ikke mottatt klager på støy. Det ble foretatt en 

måling 16.08.14 hvor det ikke var hør-/målbar musikk fra Baroque.  

Klager tar kontakt dersom forholden skulle endre seg.  
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Cort Adelers gate 2 Klage på støyende aktivitet på nattetid  

 

Vi foretok en befaring, men fant ikke ut hva og hvem dette kan være. Klager ble bedt om å ringe politiet dersom det gjentar 

seg.  

Ingen nye klager, saken avsluttes.  

 

Cort Adelers gate 33  Nye klager på nattebråk fra CA 33 fra 

beboere i Ruseløkkveien.  

 

Dette er en bygning med kontorer, men noen av leietakerne fester høylydt om natten. Dette er tidligere tatt opp med 

gårdeier, som også denne gang lover å ta tak i dette.  

Ingen nye klager, saken avsluttes.  

 

Elisenbergveien 19, Art of Sushi  Klage på støy fra ”live” musikk fra 

beboerne over restauranten  

Bydelen har behandlet klage på høy musikk fra restauranten tidligere, saken ble da løst. Men etter at de begynte med ”live” 

musikk i restauranten på lørdager på dagtid, er det igjen et problem for de som bor over restauranten. Det vil bli foretatt en 

befaring og støymåling så snart vi har fått lavet en avtale med BYM.  

BYM utførte en måling lørdag 15.02.14, målt lydnivå fra live musikk (jazz) viste en overskridelse av grenseverdiene for 

støy fra tekniske installasjoner innendørs, herunder musikkaktiviteter, som helsetjenesten tidligere har stilt i saken.  

Art of Sushi ble i brev av 26.02.14 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 27.03.14.  

Daglig leder ringte 05.03.14, de vil undersøke hvilke tiltak som er mulige å gjennomføre. Musikken er live uten bruk av 

høyttalere, de kan ikke skru ned noe volum, men de vil se om det er noe de kan gjøre før evt musikken må stanses.  

Tilbakemelding fra naboene er at lørdag 29.03.14 var det musikk og like høyt som tidligere. Vi må foreta ny måling før vi 

kan gi et pålegg og ny frist for å avslutte støyreduserende tiltak.  

Bydelen har ikke mottatt nye klager i saken, som etter dette anses som avsluttet.  

 

Filipstad stasjon, Jernbaneverket Bane Øst  Klage fra beboer i Munkedamsveien 80B på 

støy fra arbeider det er gitt dispensasjon for 

å utføre på sporområdet Filipstad stasjon, 

Drammensveien 80-82, Gabels- og Svolder 

gate. Samt klage på den døgnkontinuerlige 

støyen fra området.  

 

Bydelen vil se nærmere på saken i samarbeid med BYM.  

BYM ble i brev av 18.09.13 anmodet om å vurdere om nye forhold har medført at kravet i forurensingsforskriften om det 

døgnmiddel på 35 dBA nå er overskredet. Det er kildeeier (her JBV) som etter forurensingsforskriften har ansvar for å 

kartlegge og vite lydnivåene fra sine aktiviteter. Svar fra JBV til BYM sier at lydnivået fra aktiviteten er vesentlig lavere 

enn kartleggingsgrensen. Deler av aktiviteten er ikke med i beregningene, BYM ønsket derfor at støy fra oppstalling og 

tomgangsdrift skulle måles. Dette er formidlet videre til klager som ikke har svart på meldingen, det er derfor ikke utført 

noen støymåling.  

Etter dette er det kommet ny klage fra en annen beboer i Munkedamsveien som klager på støy fra togene på Filipstad, samt 

støy fra trafikken på E18.  

Bydelen har etter nå i mars mottatt ny klage fra beboer i Munkedamsveien 89, vi forholder oss til Fylkesmannens 

behandling av saken hvor bydelens vedtak ble omgjort, Jernbaneverket ble ikke pålagt å utbedre støyforholdene i 
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Svoldergata 2 og boliger nedenfor Munkdamsveien. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

BYM ga et tilbud om en støymåling for å evt behandle saken i henhold til Forurensingsforskriften, men datoen passet ikke 

for klager og det har ikke kommet noe nytt forslag fra BYM.  

 

Fredrik Stangs gate, Balchens gate, 

Elisenbergveien, Gimleveien – gårdsrom  

Klage på støy fra beboere i Fredrik Stangs 

gate 46, støy fra flere støykilder i det nevnte 

felles indre gårdsrom  

Det er foretatt to befaringer og støymålinger på nevnte adresse, men i og med vi ikke får målt støy fra Telenors datasentral 

før til våren 2014 når det er varmere i været er saken utsatt. Det er også registrert støy fra ventilasjonsanlegget tilhørende 

Restaurant Feinschmecker i Balchens gate 5.  

Støymåling vil bli utført når det har blitt varmere i været.  

Denne saken har tatt tid, men 21.08.14 kunne det tilslutt foretas en måling som ga et resultat vi kunne gå videre med. 

Telenor Eiendom er tilskrevet og gitt en frist til 03.12.14 med å støyredusere sitt kjøleanlegg.  

 

Frognerveien, Niels Juels gate, Behrens gate 

og Skovveien  

Støy fra flere kjøle-/ventilasjonsanlegg  Bydelen har igjen mottatt klage fra beboere i Behrens gate 6 på støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i det indre felles 

gårdsrommet. Bydelen har i samarbeid med Bymiljøetaten foretatt befaringer og støymålinger og har identifisert de 

anleggene som har forårsaket støyen. Gårdeier er gitt en frist til 31.05.13 til å avslutte støyreduserende tiltak.  

Melding 4. juni fra Behrens gate 6 om at lydforholdene ikke er bedret, gårdeier ble derfor gitt et pålegg i brev av 12.06.13 

om å gjennomføre tiltak innen 13.08.13, det ble samtidig varslet om at bydelen vil vurdere å ilegge tvangsmulkt dersom 

utbedringer ikke blir gjennomført innen fristen. Bydelen har ikke mottatt noen uttalelse fra gårdeier.  

Ny befaring og støymåling i gårdsrommet 19.09.13 viste at det da var kjøle-/ventilasjonsanlegget til Kiwi i Frognerveien 9 

som var den dominerende støykilden. Kiwi ble i brev av 01.10.13 anmodet om å støyredusere innen 15.12.13. Randem & 

Hübert bekreftet i brev av 06.12.13 at de hadde utført nødvendige støyreduserende tiltak. Beboerne i Behrens gate 6 

tilbakemelder at de likevel fortsatt er sjenert av støy. Befaring (ikke støymåling) i bakgården bekrefter at det ikke er støy fra 

Kiwis anlegg, men at det fortsatt er et anlegg i bakgården som har et høyt og sjenerende lydnivå. Det vil bli foretatt en ny 

støymålinger i januar 2014, en kontrollert måling med flest mulig av anleggseierne tilstede.  

Det ble gjennomført en støymåling i Behrens gate 6 05.03.14 hvor det ble konstatert at den sjenerende lyden som beboerne i 

Behrens gate 6 har klaget på kommer fra ventilasjonsanlegget på taket til Niels Juels gate 29. Dette er en tilluftsvifte som 

kan være avslått til den er skiftet ut, bydelen vil bli kontaktet når dette er utført, er naboene fortsatt sjenert av støy etter det 

vil det bli gjennomført en ny måling.  

Ny måling 07.08.14 viser at det nå er Kiwis vifte/kjøleanlegg som igjen er støykilden, de er gitt en frist til 01.11.14 med 

avslutte støyreduserende tiltak.  

 

Gimleveien 21  Klage på støy fra vifte-/ventilasjonsanlegg 

fra beboere i Gimleveien 21 A-B  

Bydelen mottok klage fra beboere i Gimleveien 21 A og B, de er sjenert av støy fra sameiets eget ventilasjonsanelgg.  

BYM ble anmodet om å bistå bydelen og vi foretok en støymåling 01.11.13, lydnivået oversteg anbefalt grenseverdi for 
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støy fra bygningens faste tekniske installasjoner utendørs. Sameiet Gimleveien v/SK Eiendom ble anmodet i brev av 

25.11.13 om å gjennomføre støyreduserende tiltak innen 10.02.14.  

Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av partene.  

Saken er ikke løst, vi avventer.  

 

Hammerstads gate 4-6  Klage på støy fra ventilasjonsanlegg fra 

naboer i Fauchalds gate 5-7  

Bydelen mottok klage fra Fauchalds gate 5-7 på støy fra Hammerstads gate 4-6, bygningen eies av Forsvarsbygg.  

BYM foretok en befaring og støymåling 03.10.13, målt lydnivå fra anlegget oversteg anbefalt grenseverdi for støy fra 

tekniske installasjoner utendørs som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker. Forsvarsbygg ble i brev av 29.10.13 anmodet 

om å gjennomføre støyreduserende tiltak innen 14.01.14.  

Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av partene.  

Saken avsluttes.  

 

Hegdehaugsveien 31, Lille Asia  Klage på sjenerende musikk fra naboer i 

Oscars gate  

Lille Asia ble tilskrevet om klagene og har pr telefon sagt at de ikke spiller høy musikk ute. Bydelen har foretatt flere 

befaringer på stedet både på dag og kveld, vi har ikke ved disse anledninger ikke registrert musikk fra uteserveringen.  

Nye befaringer utført 14.09. og 28.10.12, det ble ikke registrert musikk fra uteserveringen ved disse befaringene.  

Bydelen har ikke mottatt nye klager i saken.  

Bydelen mottar fortsatt kopi av klager fra naboer til Plan- og bygningsetaten knyttet til uteserveringen. Klagene omhandler 

mest menneskeskapt støy (skrif og skrål), det er støy helsetjenesten ikke kan sette krav til.  

Bydelen har ikke mottatt klager på støy fra naboene til Lille Asia siden forrige rapportering.  

Nye klager innkommet, men ved befaring 16.11.13 kl 0130 var stedet lukket og det var ingen aktivitet.  

Nye klager innkommet, men vi har ikke fått til å lage en avtale med klager for å få gjennomført en støymåling.  

Bydelen har en god dialog med politiet som rutinemessig er i området nattestid.  

Nå også klager fra beboere i Hegdehaugsveien, vi har god dialog med politiet som følger opp når de er på stedet.  

 

Holbergs gate / Pilestredet  Støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg tilhørende 

Joker Holberg, i løpet av mars 2014 også 

støy fra ventilasjonsanlegget tilhørende 

Espresso House på hjørnet Holbergs gate / 

Pilestredet.  

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Holbergs gate 11 over støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i bakgården. Regent Sport 

viste seg å være eier av anlegget og ble tilskrevet og gitt en frist til 20.02.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.  

Fristen er utløpt og bydelen har ikke mottatt nye klager.  

Nye klager innkommet og Regent Sport AS ble i brev av 14.05.13 gitt et pålegg om å gjennomføre støyreduserende tiltak 

innen 15.06.13. Bydelen mottok ingen uttalelse fra kildeeier, men etter fristen fortsatte vi å motta klager fra beboerne i 

Holbergs gate 11. Ny befaring ble foretatt av bydelen 07.08.13, det ble da registrert at den viften som tilhører Regent Sport 

ikke var i drift, men viften til kjøleanlegget tilhørende Joker var i drift og avga en sjenerende lyd. Joker og gårdeier ble 

samme dag i en e-post gjort kjent med dette og anmodet om å igangsette støyreduserende tiltak i henhold til tidligere gitte 
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krav. Vi har ikke mottatt noen uttalelse fra kildeeier, men e-poster med fortsatte klager fra beboerne. Saken vil bli fulgt opp 

med et pålegg iht lov om folkehelsearbeid dersom ikke støyreduserende tiltak igangsettes.  

Etter klager ble det 19.09.13 foretatt en ny befaring og støymåling som viste at lydnivået fra kjøleanlegget til Joker Holberg 

fortsatt overskrider grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner utendørs. Joker Holberg ble i brev av 01.10.13 gitt et 

pålegg om å avslutte støyreduserende tiltak innen 15.12.13.  

Eier av Joker Holberg ringte 21.11.13 og informerte om at de hadde problemer med å finne firma som ville ta jobben, men 

de arbeidet med det. I e-post av 19.12.13 ble vi informert om at deler av arbeidene ville bli utført i romjula, men at de søkte 

om utsettelse av frist for utbedring da avsluttende arbeider vil bli utføret i første del av januar 2014.  

Nye klager, dialog med alle parter, ny måling 21.03.14 i bakgården i Holbergs gate 11. Denne gangen var det ikke støy fra 

Joker Holberg, men den nyåpnede kaffebaren Espresso House på hjørnet Holbergs gate / Pilestredet. Dersom det ikke er gitt 

ferdigattest vil målerapport bli oversendt til Plan- og bygningsetaten.  

Det er kommunikasjon mellom bydelen og anleggseierne, ingen nye klager, men saken er ikke endelig avsluttet.  

 

Industrigata 24  Klage på støy (høyfrekvent lyd) fra 

ventilasjonsanlegg tilhørende 

Uranienborghjemmet.  

Bydelen har i samarbeide med BYM vært på befaring og støymåling i Industrigata 24, det ble målt og konstatert en 

høyfrekvent lyd som vi mener kommer fra Uranienborghjemmet, de vil bli tilskrevet så snar det foreligger en målerapport 

fra BYM.  

Sykehjemsetaten ble tilskrevet og gitt en frist til 22.06.14 med å avslutte støyreduserende tiltak. Tiltakene er nå ferdige og 

vi har ikke mottatt nye klager.  

 

Løvenskiolds gate 12  Klage på støy fra ventilasjonsanlegg 

tilhørende Løvenskiolds gate 12 fra beboere 

i Tors gate 1 a og b.  

 

Det ble utført en befaring og støymåling av BYM og bydelen 24.03.14, målingene viste at kravet på dagtid er tilfresstilt, 

men det er for høyt på kveld og natt. Kildeeier vil bli tilskrevet når målerapport foreligger.  

Kildeeier Frognerbygg AS ble tilskrevet og gitt en friste til å utbedre innen 22.06.14. Tilbakemelding om at tiltak er 

gjennomført, ingen nye klager etter dette.  

 

Majorstuveien 34  Klage på støy fra ventilasjonsanlegg 

tilhørende Majorstuveien 34, klagen 

kommer fra Majorstuveien 32. 

 

Bydelen har anmodet BYM om bistand til å foreta en befaring og støymåling i sakens anledning.  

Det ble utført støymålinger 23.09. og 01.10.13, Restaurant Nambos avtrekksvifte var den klart dominerende støykilden fra 

målestedet i 5. etasje i Majorstuveien 32, og oversteg anbefalt grenseverdi for støy fra teknisk installasjon utendørs.  

Nambo Restaurant & Bar ble i brev av 10.10.13 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 20.12.13.  

Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra verken kildeeier eller klager.  

Har etter ovennevnte frists utløp vært i kontakt med alle involverte parter, ”ting har tatt tid” da det har vært uenighet 

mellom eier av lokalene og driver av restauranten om hvem som har ansvar for å reparere ventilasjonsanlegget. 

Ansvarsforholdet menes nå å være avklart, restaurantens eier er derfor gitt pålegg om å iverksette støyreduserende tiltak 
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innen 14.04.14.  

Ventilasjonsanlegget ble skiftet ut medio juni og saken er nå avsluttet.  

 

Parkveien 12  Klage på støy fra ventilasjonsanlegg 

tilhørende Lorry, Parkveien 12.  

Bydelen har mottatt klage på støy fra en av naboene til Lorry, som over noe tid har vært klaget av denne støyen. Bydelen 

har anmodet BYM om å bistå med støymåling i sakens anledning. 

Det ble foretatt en befaring hos klager og med daglig leder hos Lorry tilstede, men med bakgrunnsstøyen i området er det 

ikke mulig å måle anlegget annet enn mellom kl 0400 og kl 0600 om morgenen, vi har derfor ikke funnet tid for det enda.  

 

Parkveien 25  Klage på støy fra høy musikk tilhørende 

Bjørungs, særlig når døren til stedet blir 

stående åpne.  

 

Bydelen har mottatt klage på støy fra høy musikk fra Bjørungs, klagen kommer fra en nabo. Vi har anmodet BYM om å 

bistå bydelen med støymåling i sakens anledning.  

Det har ikke vært mulig å foreta en måling hvor musikken til Bjørungs er målt for høy, de er tilskrevet og gjort kjent med 

klagen, de har tilbakemeldt om tiltak de har gjort i sommer for å bedre forholdene. Politiet er til stor hjelp når de er i 

området i helgene.  

 

Parkveien 8 og 

Hegdehaugsveien 31  

Bydelen har mottatt klage fra to forskjellige 

beboere som klager på støy ved veldig tidlig 

varelevering til Kiwi butikker på nevnte 

adresser.  

 

Bydelen har sendt et felles brev til Kiwi butikkene og gjort de kjent med klagene, og bedt de ta kontakt med sine 

leverandører og informere om at varelevering som er til sjenanse ikke bør utføre før kl 0700, dette i henhold til T-1442.  

Ingen tilbakemelding fra noen av butikkene, men vi har heller ikke mottatt flere klager.  

 

Solli plass / Frognerveien  Klage på høy musikk fra Nox (Sollihagen) 

og F6 (Frognerveien 6)  

 

Tilbakevendende klage på noen av stedene rundt Solli plass og i Frognerveien, det har vært vanskelig å få foretatt målinger 

som identifiserer støykilden, samt få laget avtaler.  

Det er fortsatt klager på høy musikk fra noen beboere i området, vi er i kontakt med eier av Sollihagen som sist helg skulle 

justere lyden ned slik at den ikke skulle sjenere, de er godt kjent med lovverket og kravene der. Vi avventer tilbakemelding 

på hvordan dette fungerer for beboerne i området. F6 vil bli tilskrevet og minnet om hvilke regler som gjelder.  

 

Vibes gate 8  

og  

Bogstadveien 27  

Etter klage på støy ved henting av 

glasscontainer tidlig om morgenen, er 

Delicatessen og The Broker tilskrevet. 

 

Bydelen har sendt et felles brev til Delicatessen og The Broker som bruker det samme firma til henting av glasscontainer. 

De anmodes om å informere firmaet om å ikke hente glass før etter kl 0700 om morgenen, dette i henhold til T-1442.  

Delicatessen tilbakemelder hvilke rutiner de har lavet for ikke å forstyrre naboene, vi avventer svar fra The Broker.  

Vi fikk tilbakemelding fra The Broker, ingen nye klager.  
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Bogstadveien  Støy fra anleggsarbeidene i Bogstadveien, 

spesielt nattarbeidene i anleggsperioden  

Det har vært mange klager i forbindelse med arbeidene, det er sikkert mange som nå når arbeidene snart er ferdige blir 

veldig glad for det.  

Nylig var det en beboer som ønsket et svar på hvorfor helsetjenesten i det hele tatt gir dispensasjon for nattarbeid, det er 

besvart. 

 

Bogstadveien 51  Støy fra vifter/ventilasjonsanlegg  Etter klage ble det gjennomført en befaring og støymåling 23.07.14, det viste seg at det var flere anlegg som hadde et for 

høyt lydnivå. Det ble derfor sendt anmodning til NAF-gårdene AS og Eiendomsspar AS, med frist til 13.10.14 med å 

avslutte støyreduserende tiltak.  

 

Bogstadveien 74, Majorstuen skole  Bygge- og anleggsstøy ifb med 

rehabiliteringen av skolen  

Bydelen mottok i juni klager fra beboere i Arbos gate på støy fra anleggarbeidene, det var gitt dispensasjon for deler av 

arbeidene. Samtidig fikk de nok liten tid på slutten og helgene ble tatt i bruk, dette er tillatt etter forskriften innefor krav til 

lydnivå som der er gitt.  

Briskebyveien 48  Høyfrekvent lyd  Etter mottak av klagen fra beboere i Briskebyveien 11 ble BYM anmodet om å bistå bydelen, det har de ved to befaringer, 

men det har på dagtid vært umulig å identifisere lyden pga bakgrunnsstøyen. Vi har fått kontakt med eier av Briskebyveien 

48 slik at vi kan be de stille ved neste forsøk.  

 

Bryggegangen 4, Olivia Tjuvholmen  Musikk i uteserveringen  Bydelen mottok i mai en klage fra en av naboene til Olivia Tjuvolmen, vedkommende ble sjenert av musikk fra 

uteserveringen. Olivia ble først tilskrevet og gjort kjent med klagen og regelverket, de lovet å bli bedre noe de også var en 

tid. Men i august mottok bydelen en ny klage på samme forhold, dette har de igjen tatt tak i og klager sies å være fornøyd.  

 

Bryggegangen, BAR Tjuvholmen  Høy musikk fra uteserveringen, 

arrangement på søndager  

Bydelen mottok klage og tok kontakt med eier av BAR Tjuvholmen, de stoppet disse arrangementene umiddelbart.  

 

Bygdøy allé 65, Village Tandoori Div støy fra virksomheten  Klager fra nabo i samme gård, det meste er menneskeskapt støy som bydelen ikke kan måle eller gi pålegg om å redusere, 

ble enige om at de skulle ta det internt med styret i sameiet.  

 

Bygdøy, Hukodden Strandrestaurant  Støy fra høy musikk  Bydelen ble av Næringsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) orientert om at naboene til Hukodden 

Strandrestaurant fortsatt er sjenert av høy musikk fra restauranten. Bydelen hadde ikke mottatt klager siden 2010 og trodde 

derfor forholdene var i orden. EBY har orientert om hva de vil gjøre videre i saken, saken synes med dette å være godt 

ivaretatt.  

 

Christian Benneches vei 1  Støy fra piggearbeider  Bydelen har mottatt klager på støy fra piggearbeidene på eiendommen, det har vært en god del telefoner og e-poster i sakens 

anledning. Pigging er støyende og det er søkt og gitt dispensasjon til å utføre arbeidene mellom kl 0800 og 1600, da med 2 
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timers pause i perioden.  

 

Drammensveien 68  Støy fra bygge- og anleggsarbeider  Klage fra naboer i Gabels gate. BYM og bydelen foretok en befaring og støymåling. Lydnivået fra arbeidene var innenfor 

det som er tillatt.  

 

Eilert Sundts gate 47 Støy fra spunting  Bydelen mottok klage fra en nabo, det ble klart at byggherre ikke hadde søkt om dispensasjon for arbeidene, men i samråd 

med klager ble vi enige om at de kunne fortsett arbeidene de tre dagene som var igjen knyttet til spuntingen.  

 

Filipstad brygge 1 Støy fra musikk på takterrassen til 

Storebrand  

Bydelen mottok igjen klage fra beboer på Aker Brygge, Storebrand Eiendom ble tilskrevet og det har ikke kommet flere 

klager. 

 

Fredrik Stangs gate, Samson  Støy fra plassering av stoler og bord tidlig 

om morgenen  

Bydelen har mottatt en klage og forespørsel fra beboere i samme gård som Samsons nye kafe på Frogner plass. De opplever 

det som støyende når bord og stoler settes på plass tidlig om morgen. De ble anbefalt å ta kontakt med de ansvarlige og se 

om det var mulig å endre tidspunkt/rutiner, vi har ikke mottatt nye klager.  

 

Fridtjof Nansens vei 8 Støy fra trekkspillmusikkant på fortau  Klage fra en arbeidsplass på at gatemusikkanten har spilt samme melodi hver dag i 2 mndr. Det ble informert om at det er 

politiet som har hjemmel i sitt lovverkt til å behandle slike saker.  

Frognerveien  Støy fra diverse kilder  Bydelen har mottatt klager fra beboer i Skovveien, hjørnet Frognerveien på diverse støykilder som; renovasjon, 

kollektivtransport og utestedene.  

 

Gyldenløves gate 8, Samson  Støy fra virksomheten Bydelen mottok en ny henvendelse knyttet til støy fra bakerivirksomheten fra naboer i Haxthausens gate 15. Vi sendte over 

tidligere målerapporter, samt anbefalte de å ta dirkete kontakt med Samsons ledelse. Vi har ikke mottatt nye klager.  

 

Hegdehaugsveien 22, Plah  Støy fra kjølevifte på vegg  Bydelen har mottatt klage på støy fra viften fra beboer i Hegdehaugsveien 17, BYM er anmodet om å bistå bydelen og vi 

har vært der ved to anledninger uten å få til en måling. Sterk vind i løvtrærne, samt lekende barn i barnehagen like ved har 

gjort at det har vært for mye bakgrunnsstøy. Plah har gjort flere tiltak og avventer nå en måling som sier noe sikkert om 

lydnivået til viftene. BYM har sagt de vil prioritere en måling her.  

 

Hegdehaugsveien 31  Støy fra ventilasjonsanlegg – klage fra 

beboere i Grønnegata 6  

Bydelen mottok i juli en klage på støy fra ventilasjonsanlegg tilhørende Hegdehaugsveien 31 fra naboer i Grønnegata 6. Det 

ble utført en befaring og støymåling 11.08.14, lydnivået var for høyt og eier, Vika Eiendomsforvaltning AS, har fått en frist 

til 16.11.14 med å utbedre. De har tilbakemeldt at de har lagt planer med et ventilasjonsfirma og vil være ferdige innen gitte 

fris.  
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Huk Aveny 5 Støy ved pigging, boring og sprenging  Bydelen mottok klager på støy fra arbeider det ikke var søkt om dispensasjon til å utføre. Utfører ble kjent med dette og det 

ble gitt en dispensasjon for å utføre arbeidene mellom kl 0800 og 1600, med 2 timers pause i perioden.  

 

Jacob Aalls gate  Støy fra bilister som tuter  Bydelen mottok klage på støy fra bilister som tuter i Jacob Aalls gate. Klager ble tilskrevet og orientert om at politiet er rett 

instans.  

 

Jacob Aalls gate 12A  Støy fra div bygge- og anleggsarbeider i 

bakgård  

Bydelen mottok klage, men fant ikke ut hvem som var ansvarlig for arbeidene. Klager flyttet.  

Jacob Aalls gate 2 Støy fra bygge- og anleggsarbeider fra 

naboer i Jacob Aalls gate 1 

Det har foregått omfattende arbeider på adressen, Oslo Entreprenør har hatt dispensasjon til å utføre støyende 

grunnarbeider, de er ferdige, men det var noe murerarbeider som hadde pågått utover kvelden som hadde vært til sjenanse. 

Dette var støpearbeider som må gå i ett for å få ønsket resultat, og de lovet at det ikke vil skje i det videre arbeidet.  

 

Kavringen brygge 2, 4 og 6 Støy fra interne ombyggingsarbeider  Bydelen mottok klage fra beboere på støy fra interne ombyggingsarbeider i byggets næringsdel, dette var arbeider i 

konstruksjonen som var godt hørbart i hele bygget.  

Bydelen var på befaring, men Tjuvholmen KS hadde et akustisk firma som fortløpende målte, samt at de hadde satt 

arbeidstiden for disse arbeidene strengere enn hva heletjenesten hadde kommet til å gjøre. Det var også gitt tilbud om 

alternativt sted å være for de beboerne som var hjemme på dagtid.  

 

Landgangen 1, The Thief Hotel Støy fra høy musikk fra takterrassen  Klage fra naboer på høy musikk fra hotellets takterrasse. Hotellet ble tilskrevet med standard brev om hvilke lover og regler 

som gjelder. Daglig leder ringte tilbake og sa de ville redusere lydnivået og tilpasse seg naboenes behov.  

Vi har ikke mottatt flere klager.  

 

Løvenskiolds gate 26, Bølgen og Moi  Støy fra høy musikk og div annen aktivitet  Bydelen mottok klage fra naboer på høy musikk, samt at uteserveringen ble benyttet og spylt etter kl 2300. Klagen hadde 

også gått til politiet som fulgte opp saken og bydelen har ikke mottatt flere klager. 

 

Neuberggata 7B Lytt mellom leiligheter  Bydelen ble kontaktet av en beboer som sier at det har blitt veldig lytt mellom to leiligheter etter at de i leiligheten under 

fjernet et senket tak. Dette er i.h.t. Plan- og bygningsloven ikke søknadspliktig, og bydelen kan ikke gi pålegg i.h.t. lov om 

folkehelsearbeid, det ble derfor heller ikke utført noen måling.  

 

President Harbiz’ gate 4, Sawan  Støy fra høy musikk ute, flaskeknusing, 

samt klage på menneskeskapt støy  

Klager på musikk fra uteserveringen, samt at de kaster flasker om natten, restauranten ble tilskrevet og de har svart at de vil 

endre sine rutiner, vi har ikke mottatt nye klager. Det klages også på støy når gjestene forlater restauranten, menneskeskapt 
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støy er som kjent forhold helsetjenesten ikke kan gjøre noe med.  

 

Stranden, Aker Brygge, Lektern  Støy fra høy musikk på Lekter’n  Bydelen mottok klage på høy musikk fra Lekter’n fra beboere i Fjordalléen 14. Lektern ble tilskrevet og gjort kjent med 

klagen, de tilbakemeldte at de ville dempe musikken. Vi foretok en befaring 16. mai og det var ikke målbar musikk da, 

bydelen har ikke mottatt flere klager.  

 

Tjuvholmen  Støy fra badende på friområdet  Bydelen mottok i juni klage på støy fra badende på Tjuvholmen, klagen kom fra beboere i området. Klagen ble bl.a. besvart 

med at helsetjenesten ikke kan måle eller gi pålegg i saker med menneskeskapt støy, området er også regulert til å være 

tilgjengelig for allmennheten.  
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TILSYNSRAPPORT VED FAGERBORGHJEMMET 3. AUGUST 2014

Vi viser til rapport fra tilsynsutvalget mottatt 7. august 2014.
På bakgrunn av henvendelse fra en pårørende, foretok tilsynsutvalget et hastetilsyn på
Fagerborghjemmet søndag 3. august. Dette ble kombinert med et uanmeldt besøk med fokus på
renhold, håndtering av pasienter på varme dager og bruk av datasystemet.

Tilsynsutvalget snakket med mor til pårørende som hadde tatt kontakt med leder for
tilsynsutvalget. Pasienten følte seg bedre nå, men ga utrykk for omsorgssvikt i begynnelsen av
oppholdet. Pasienten hadde luftveisinfeksjon ved ankomst til Fagerborghjemmet, men ble fulgt
godt opp av sykehjemmet.
Manglende ventilasjon i 4 etasje er en utfordring, som det jobbes med å få til en løsning på.
Det har vært en stor utfordring for flere pasienter på sykehjem denne sommeren på grunn av
varmen og personalet har gjort sitt ytterste for at ingen pasienter skulle plages unødig.
Angående data-anlegget, så går vi ut fra at tilsynsutvalget mener skjermene på pasientrommene.
Fagerborghjemmet er et av to sykehjem som skal prøve ut de nye skjermene. Det er helt vanlig at
en del endringer på bakgrunn av innrapporteringer av mangler og feil foregår i en utprøvnings
periode. Det har vært en utfordring med rengjøringen det siste året i 2 etasje og Fagerborghjemmet
vil igjen gjennomgå sine rutiner for bedre dette. Feil skjema hang oppe da tilsynsutvalget var på
besøk, dette er rettet opp.
Registreringsskjema for desinfisering var ikke hengt opp. Dette vil bli tatt opp med avdelingen og
kontrolleres fremover. Institusjonssjef har hatt en internrevisjon av skjemaet i Rosenborggata og vil
gjøre det samme i Norabakken.

Sølvi arlstad
omr edirektør

Kopi til: Institusjonssjef ved Fagerborghjemmet

Sykehjemsetaten
Administrasjon

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
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Navn på tjenestested:

Fagerborghjemmet / Norabakken
Dato for besøket: 3 august 2014 Tidspunkt k1.13.00-15.00

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: Ekstraordinært besøk

Hvis ekstraordinært besøk —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det? Klage fra en pårørende samt å undersøke hvordan varmen ble taklet.

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Elenor W. Holter , Hans Magnus Borge.

Forfall:

Dette var et hastetilsyn, og ferietid.
Møtesekretær: Elenor W Holter/Hans Magnus Borge

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)
Sykepleier Macek, pleiepersonale på avdelingene, 4 beboer samt pårørende.

Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) Vi begynte i 4 etasje. Tok kontakt
med beboer hvis pårørende hadde kontaktet leder Elenor W Holter, med mail, og telefonsamtale.
Beboer følte selv at hun var på bedringens vei, men samtidig fortalte hun at hun hadde hatt noen
vanskelige dager. Meget beskjeden dame, men mener selv at det var omsorgssvikt den første
tiden. Kom fra Langerud Sykehjem hvor forholdene var mye bedre. Der følte hun seg bedre
ivaretatt og vil gjerne tilbake dit.

Deretter foretok vi et vanlig uanmeldt tilsyn, med fokus på, renhold, håndtering av varme dager og
bruk av datasystemet.



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 tilgjengeligfor brukere/beboere.

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
anmerknader / forhold som bør endres:

(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)

4 etg: Personalet gjør så godt de kan, med manglende ventilasjon. Konstruksjonen
i 4 etg. gjør at det er vanskelig å lufte ut. Dette har tilsynet påpekt en rekke
ganger. Skjemaer på kjøkkenet er ikke ajourført! Vi etterlyser igjen plan for
oppgradering.
Det ble klaget på rengjøringen, og vi kunne ved selvsyn se at den ikke var
tilfredsstillende. Støv på karmene og tydelige dotter under sengene, skittene
vasker. Urinlukt.

2 og 3 etg: Vesentlig bedre luft. Her er det lettere å lufte. Vi snakket med flere
beboere og det gjennomgående er at de fleste er fornøyde.

Varme dager: En stor utfordring i et bygg uten ventilasjon. Men det ser ut til at de
har mestret det på en god måte. Sørget for godt med drikke til beboerne samt bruk
av markisene effektivt. Noen hadde vifter på nattbordet.

Data-anlegget: Veldig varierende hvem som bruker det og hvor mye. Men dårlige
høyttalere —mange hører dårlig. Kannoe gjøresher?

NORABAKKEN
Dagsenteret var stengt, det er søndag.
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2 etasje var det tydelig skittent, skylte på at det var ferie for vaskepersonalet.
Dette er for dårlig.
Snakket med et par beboere som smilte og virket veldig fornøyde. Det er varmt,
men det går greit.
Snakket med Galina, hjelpepleier med medisinkurs. Lissa hjelpepleierstudent.
Registreringsskjema for desinfisering er ikke fulgt opp, siste var 14.08.2013

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

RENHOLD

Oslo den 6 august.2014

Elenor W Holter Hans Magnus Borge


Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:_6 august
2014 

Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:_6 august
Anita Glittum

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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BU-sak         290/14 
 
          
 
 
Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 

OVERSIKT BARNEHAGER BYDEL FROGNER 
 

- Gjennomførte bygg 2004 - 2014 
- Plansaker 2004 – 2014 
- Forslag til KOU 2004 – 2014 
- Gjeldende planer for utbygging – OBY 2013 – 2015/16 
- Status barnehageplasser per 15. 09. 2014 

 
 
 
Bydelsadministrasjonen har siden 2004 arbeidet aktivt sammen med bydelens politikere, 
Omsorgsbygg Oslo KF og Byrådsavdeling for Kunnskap og utdanning for å etablere nye og utvide 
eksisterende barnehager i bydelen.  
 
Bydelen har et krevende utgangspunkt som en del av den tette byveven i indre by, der de fleste 
arealene er bebygget og ledige tomter stort sett mangler. Allikevel har det lykkes bydelen å øke 
antallet nye barnehager med 5 helt nye kommunale barnehager, hvor to er i privat drift. I tillegg er 
to eksisterende barnehager revet og nyoppført med større arealer, en eiendom er rehabilitert og det 
er etablert to midlertidige kommunale barnehager samt en helprivat barnehage.  
 
 
Gjennomførte bygg 2004 - 2014: 
Familietreffen åpen barnehage, Prof. Dahls gate 44 – Kamp Vestheimbygningen, 2010 
Bergebo barnehage –Huk aveny 57, 2012  
Fredrikke barnehage, Frognerveien 53 
Friggfeltet barnehage, Suhms gate, 2007 
Hjelms gate nybygg, 2013 
Monolitten barnehage,  
Portnerboligen naturbarnehage, Munkedamsveien 92, bygging i to perioder, sist utvidelse ved 
ombygging i 2. etasje 
Solbærtorget barnehage, 66 barn, 2010 
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Tinkern Kanvas-barnehage, 105 barn, Observatorie terrasse 17 
Tjuvholmen barnehage, 2013 
Betha Thorsen Kanvas-barnehage, 122 barn, Drammensveien 33 
 
 
 
 
Rehabilitering: 
I tillegg til ny- og ombygginger, er det foretatt enkelte større rehabiliteringer av hele barnehager, 
samt rehabilitering av utvalgte funksjoner for å fylle dagens krav til bland annet kjøkken: 
 
Gydas vei barnehage - kjøkkenrehabilitering 
Hamna barnehage – kjøkkenrehabilitering 
Hegdehaugen barnehage – full rehabilitering 2009 
Skillebekk barnehagen, kjøkkenrehabilitering 
Tusindhuus barnehage, gjennomgripende ombygging etter vannskade 
Vigelandsparken barnehage, ombygging av Vigelandsmuseets barnepark til ny avdeling, 2010 
 
Plansaker:  
Bydelen deltar som brukerkontakt i utarbeidelse av plan- og byggesaker, og bydelsutvalget 
foreslår etablering av barnehager i utbyggingsprosjekter som kommer til behandling i bydelen: 
 
 
Adresse Status 
Nordahl Rolfsens plass Inngår i planer for Uranienborg skole 
Munkedamsveien 62 BU fremmet forslag om bhg i planprosess 

Bygging pågår med bhg 
Filipstad Regulering forventet 2014/2015 
Drammensveien 118 BU fremmet forslag om bhg i planprosess 

Plansak pågår  
Bygdøynesveien 33-37 BU fremmet forslag om bhg i planprosess 

Offentlig høring uten bhg 
Middelthuns gate 17 BU fremmet forslag om bhg i planprosess 

Offentlig høring med bhg 
Niels Juels gate 13 BU fremmet forslag om bhg i planprosess  

Regulert til annet formål 
Kulturminnefredning Bygdøy, Hengseng BU fremmet forslag om bhg i planprosess  

Fredet – bhg ikke aktuell 
Gyldenløves gate 15 BU fremmet forslag om bhg i planprosess  

Offentlig høring uten bhg 
Sporveisgata 20, Den Tyske Skole BU fremmet forslag om bhg i planprosess  
Majorstuen stasjonsområde Planprosess ikke påbegynt 
Middelthuns gate 26, Frogner stadion BU fremmet forslag om bhg i planprosess 
Nobels gate 32, Vigelandsmuseet BU fremmet forslag om bhg i fredningsprosess. 
 
 
Forslag til utvikling av barnehager som er sendt direkte fra bydelen til KOU: 
Hengsengtomten på Bygdøy – stoppet av Riksantikvar (bevaringshensyn). 
Utbygging av Uranienborg bhg – enkel rehabilitering p.t. 
Munkedamsveien 62B – er under bygging. 
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Fredrikke barnehage, 55 barn, Frognerveien 53 - hurtigerstatning for nedbrente Hjelms gate bhg, 
gjennomført. 
Halvdan Svartes gate 50, tidligere rodetomt – ikke aktuell i flg KOU 
Løchenløkken, gnr 2, bnr 91- ikke aktuell i flg KOU 
 
 
 
Status barnehageplasser, pr 15. september 2014 
 
Bydelen disponerer 

• 1516 plasser for barn over tre år 
• 929 plasser for barn under tre år 

 
Alle barn med lovfestet rett til plass (fylt 1 år innen 31. august), har fått tilbud innenfor bydelens 
grenser. 
 
Bydelens venteliste: 

• 243 barn under tre år 
• 36 store barn. Dette er barn som søker seg til de internasjonale barnehagene og som bor 

utenfor Oslo. 
 

Erfaringsmessig blir ca 20 plasser ledigstilt pr måned, i tiden september til nyttår. 
Disse plassene tildeles fortløpende. 
 
Omsorgsbygg har følgende planer for ombygging/nybygging i bydelen: 
Disse opplysningene er hentet fra nettsidene til Omsorgsbygg. 
 
I gjeldende planer for rehabilitering 2013- 2016 skal 19 barnehager rehabiliteres i hele Oslo.  
Uranienborg barnehage er oppført på denne listen, uten fastlagt dato for oppstart. Det har den 
12.09.14 vært befaring med OBY i lokalene. Det fremgår av kontakt med OBY at full 
rehabilitering av Uranienborg barnehage ikke er mulig i inneværende planperiode. OBY har etter 
befaringen tilbudt en utbedring av de mest akutte behovene, med fokus på HMS-tiltak for barn og 
ansatte. Arbeide med dette er igangsatt. 
 
Gjeldende planer for nybygging av barnehager 2013 – 2015 omfatter Hjelms gate gammel 
brannherjet bygning som skal rehabiliteres til å romme to barnegrupper med store barn, totalt 36 
barn med personal. 
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Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 

COLOSSEUM TORG 
ORIENTERING OM PLANER FOR REHABILITERING AV 
TORGET MED FOKUS PÅ AKTIVISERING FOR BARN OG 
UNGE 
 
 
 
Bydelen har søkt og fått tilsagn om midler fra Torg- og møteplassfondet i Oslo kommune – det 
endelige vedtaket om midler ble fattet av byrådet den 11.09.2014, sak 1075/14. Av protokollen 
fremgår det at bydelen er tildelt kr 3,12 mill inkl mva. Bydelen har tidligere fått tilsagn om midler 
fra samme fond og fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, til sammen 400 000 inkl mva, 
samt tilsagn om midler fra bydelens samarbeidspartner Røde Kors.  
Undervisningsbygg Oslo KF vil bidra til prosjektet med konsulent- og prosjekt/byggeledelse. Til 
sammen betyr dette en sum som legger til rette for full rehabilitering av torget, med skateplass, 
sitteplasser og beplantning, se vedlagt skisse.  
 
I forbindelse med oppføring av bydelens ungdomshus Paviljongen på Colosseum torg ble det 
etablert et samarbeid med Undervisningsbygg som da var i full gang med rehabilitering av 
Majorstuen skole. Det er nå etablert en hovedinngang til skolen via Fr. Nansens vei. Dette legger 
til rette for utvidet samarbeid mellom bydelen og skolen og en ny og mer aktiv bruk av Colosseum 
torg også av skolens elever.  
Bydelen har allerede i samarbeid med skolen etablert lekselesing, frokostservering, øvingslokaler 
for musikkelever mv. i bydelens ungdomshus Paviljongen som driftes av Røde Kors.  
 
Prosjektarbeidet vil starte opp snarest, med sikte på oppføring i 2015. 
 
Bydelen gleder seg over denne oppgraderingen som det har vært arbeidet med sammen med 
Undervisningsbygg, Utdanningsetaten og Majorstuen skole, og vil uttrykke stor takk til 
samarbeidende virksomheters engasjement og pågangsmot. 
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 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 
 

  
BU – sak:    292/2014 
Møtedato:  30.09.2014 
 

 

Utvikling og status Norabakken (NORAS HUS). 

  
 
 
Ved tildeling av tjenester og tiltak i Oslo kommune legges Leon-prinsippet 
(Laveste Effektive Omsorgsnivå) til grunn, som vist i Tiltakstrappen nedenfor. 
Den viser hvordan pleie- og omsorgstjenestene skal innrettes for å møte flest 
mulig med et riktig tjenestetilbud: 
 
 

 
 
Med utgangspunkt i LEON-prinsippet og tiltakstrappen videreutvikles 
tjenestene på tre hovedområder; forebyggende og aktivitetsskapende 
tjenester, tjenester i egen bolig, samt varige og tilrettelagte bo- og 
omsorgstilbud. 
Brukerne skal kunne bevege seg både opp- og nedover i tjenestetrappen. For 
hvert trinn oppover i trappen er det vanligvis behov for vesentlig økt 
ressursinnsats. I noen situasjoner kan et stort omfang av tjenester på lavere 
trinn koste mer enn tjenester på høyere trinn. Eksempelvis kan kommunens 
kostnader knyttet til drift av en institusjonsplass være lavere enn omfattende 
pleie- og omsorgstjenester i eget hjem.  
Seniormeldingen beskriver muligheter og utfordringer i eldreomsorgen. Etter 
vedtak i bystyret vil Byrådet operasjonalisere denne ved å sikre et 
bærekraftig, helhetlig og koordinert innovasjons- og utviklingsarbeid i 
omsorgstjenestene. Aktuelle tiltak bør ta i bruk de samlede omsorgs-
ressurser på nye måter ved å utvikle nye omsorgsformer gjennom teknologi, 
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ny kunnskap og nye faglige metoder. Byrådet prioriterer forebyggende tiltak 
og tidlig innsats, hverdagsrehabilitering og rehabilitering. Målet er at eldre 
skal opprettholde et godt funksjonsnivå lenge. Dermed kan de leve 
selvstendige liv i egen bolig lengre enn i dag. Det vil utsette behovet for å 
motta tjenester på høyere trinn i trappen. Det skal satses på områdene 
ernæring, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging i hjemmet og dag- og 
aktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom. 
 
OSCAR lokalmedisinske senter, gjennom frisklivssenter, dagrehabilitering og 
demenssenter, ivaretar mange sentrale elementer i seniormeldingen.  
Bydelen har ikke egen definert OMSORG+ med de kravsspesifikasjoner som 
tiltaket innebærer, men gjennom GUSTAV JENSENS MINNE har Bydel 
Frogner et tilnærmet Omsorg+ gjennom at følgende tilbud er på plass: 
- GJM har 55 omsorgsleiligheter herav 8 spesielt bemannede sykehybler for 
pasienter som er utskrevet fra Diakonhjemmet, i en for pasienten noe 
uavklar og utrygg omsorgsfase på veien hjem,   
- Majorstuen seniorsenter i 1.et med aktiviteter og mattilbud på dagtid, 
- Kontorer for hjemmesykepleie og praktisk bistand, 
- Nattjeneste med hovedbase på Gustav Jensens Minne. 
 

Demens+  som alternativ til Omsorg+ er vurdert etablert i Pilstredet 75 

(NORAS HUS), og med et nytt og fremtidsrettet fokus, som et prosjekt 
spesielt innrettet for demente, og med fokus på nyvinninger innen velferds-
teknologi, jf Budsjett 2014, side 48 og BU-sak 184/14 i møte 17.6.14  1.  

 
 
NORAS HUS i Pilestredet 75, er en bygård med 55 omsorgsboliger.  
Her er også kontorer for hjemmesykepleie og praktisk bistand,  
SYE’s dagsenter (somatikk og demens) og 14-sengers sykehjemsavdeling, 
som i budsjettet ble foreslått omdisponert til kompetanse- og 
utviklingssykehjem for demente.  

                                                 
1 http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokument
er/BU-dokumenter/Innkalling%20BU%2017.06.2014%20-%20sakskart%20-%20WEB%206.6.14.pdf 
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Inntil 15 av omsorgsboligene i 3. og 4. etasje er øremerket til brukere med 
begynnende demens, og i fellesarealer er det etablert henimot 10-15 
dagaktivitetsplasser i regi av personell fra OSCAR LMS.   
 
Det gjennomføres i dag strukturert dagaktiviteter i NORAS HUS for demente 
beboere i regi av OSCAR LMS. SYE melder at det ikke blir aktuelt å 
konvertere sykehjemsposten i Pilestredet 75 til demente, ettersom denne 
posten inngår i konkurranseutsettingen av driften av Fagerborghjemmet. 
Det er dagsenter for demente og dagsenter for somatikk i NORAS HUS i regi 
av SYE, et tilbud høyere på omsorgstrappa enn beboere som omfattes av 
tilbud om dagaktiviteter fra OSCAR. 
Hjemmesykepleien og Praktisk bistand for ”GULT område” har kontorer i 1.et 
i NORAS HUS, hvor også nattjenesten har kontorfasiliteter.  
Et stykke på vei fungerer NORAS HUS allerede som et OMSORG+ ”light”,  
med særskilt fokus på demente som målgruppe. 
 
Prosjekt BESØKSVENN er i gang med 15 demente brukere og tilsvarende 
antall «håndplukkede» besøksvenner, jf Demensomsorg, BU-sak 184/14 fra 
møte 17.6.14. Tilbudet gis også til beboere i NORAS HUS. 
 
Bydelen deltar i Helseetatens velferdsteknologiske prosjekt for utprøving av 
utendørs sporings-/lokaliseringsteknologi blant demente hjemmeboende, for 
tiden med 11 innregistrerte deltagere, jf også BU-sak 184/14. Dette tilbudet 
gis også til beboere i NORAS HUS. 
 
 
Bydelen sammen med OBY har drøftet mulige velferdsteknologiske 
utviklingstiltak i Pilestredet 75, forutsatt overføring av forvaltningen av 
eiendommen fra Boligbygg til Omsorgsbygg. I takt med den raske 
teknologiske utviklingen på dette feltet er velferdsteknologi i dag mindre 
avhengig av bygningsmessige tilpasninger, og man tenker at 
velferdsteknologiske nyvinninger like gjerne kan foregå i den enkelte brukers 
hjem, uten å bindes opp til bygningskroppen, og med fokus på følgende 
sentrale forhold innenfor pleie- og omsorgstjenesten, jf også BU-sak 184/14 
fra 17.6.14:  
 
1. Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
2. Gi pårørende trygghet og avlastning    
3. Redusere responstid ved «hendelser»  
4. Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger 
5. Forbedre tjenesten gjennom effektivisering. 
 
Ytterligere planer 
I forbindelse med tiltak som er foreslått i den fremlagte demensplanen, vil 
bydelen vurdere å utvikle ytterligere konseptet, med Omsorg+ for demente. 
Spesielt kan det være aktuelt å utvikle og modernisere inngangspartiet i 
Pilestredet 75 tilsvarende for eksempel Kampen Omsorg+.  
Videre vil den kompetansebyggingen innen demens, som foregår i hele 
bydelen, bli spesielt innrettet på og tilpasset i Norabakken. 
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.08

I hele 
1000 

kroner

Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0
4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 0
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 10 000*)
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -10 000

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak 
     for 2014 (jf DOK3 2014) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.
*) VBUT0601 budsjettjustering: Funksjon 281 +14 000, Funksjon 276 - 4 000

BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
    og mindreinntekter/mindreutgifter) 
2. Har revisjoner av 2014-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?
Kommentarer til pkt 1 og 2  

Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:
De resultatenhetene det er størst avvik etter budsjettjusteringen er:
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram

207 – Barnevernet

Ved økonomirapportering i mai ble det meldt en prognose med et merforbruk på – 16,75 mill. Dette 
resulterte i en budsjettjusteringssak som ble vedtatt av bydelsutvalget 01.07.2014.  Justeringssaken førte til 
justeringer som ble mer i samsvar med faktisk aktivitet, samtidig som det ble vedtatt innsparingstiltak for å 
hente inn merforbruket.

I løpet av sommeren har bydelen klart å redusere merforbruket med 11,35 mill. August har imidlertid vist 
en økning i hjemmetjenester og barnevern, som er de to områdene som det er mest usikkerhet rundt. Dette 
gjør at prognosen settes til – 7,55 mill for 2. tertial

Denne enheten har klart å redusere utbetalinger og omstillingen har gått raskere enn beregnet.  Det meldes 
derfor med en mindreforbruk på 5,2 mill i august, med stor sjanse for at det blir et ennå bedre resultat.

VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andr e celler.  IKKE skriv inn tall her. 

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

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

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

Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.
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301 – Bestillerkontor – praktisk bistand:
302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie:

Barnevernet har alltid en stor risiko knyttet til seg. Oppgavene og utgiftene er aldri mulig og 
forutse.  Ved begynnelsen av året hadde tjenesten en nedtrapping av tiltak som ville gi et lite merforbruk.  
Planene har imidlertid holdt delvis.  Det er også oppstått nye tilfeller hvor det er påkrevet mye ressursbruk 
og dyre tiltak. Merforbruket ser ut til å øke og settes til -7,0 mill for 2. tertial.

Hjemmetjenesten har for høy aktivitet etter budsjettjusteringen.  Til sammen meldes et 
merforbruk på -5,7 mill. Det jobbes intenst for å redusere antall vedtakstimer i begge tjenester.
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Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig

Antall 
hittil i år

17  

1
*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Antall 2. 
tertial

Antall 
hittil i år

Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 59 137
 2. Antall behandlede søknader 45 78
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 45 78
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 17 32
 6. Antall avslåtte søknader 16 28
Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 101 164
 8. Antall behandlede søknader… 93 159
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 92 158
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 98,9% 99,4%
 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 58 96
 12. Antall søknader som ble avslått  3) 35 63
 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 37 54
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 32 47
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 86,5% 87,0%
1)  Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
2)  Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak
3)  Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse
4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger

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

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

Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 
faktisk utbetalte lån*
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 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt
 Perioden 01.01.-31.08.: lengde lengde lengde lengde
 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd

1 mnd inntil 3 
mnd

inntil 6 
mnd

eller 
lengre 

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 47 14 2 1 64
Sum antall personer 47 14 2 1 64
1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.
     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2013 regnes fra dette tidspunktet.
     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.
     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.

 Tabell 1 - 4-B
 Perioden 01.01.-31.08.:

 Antall barn under 18 år 0
 Antall voksne over 18 år 13
Sum antall personer 13

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor
Det har ikke vært ledig plass på steder med kvalitetsavtale. 2 av våre brukere har vært nektet adgang grunnet bråk og forstyrrelser.

 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 31.08.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
  tilbudet pr. 31.08. avtale avtale
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 0 3
Sum antall personer 3 0 3

Kontrollformel:

Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller mer 2
Anmerkning; 
2 av brukerne er brukere med store utfordringer i forhold til rus og psykiatri, og således vanskelig å plassere i ordinært boligmarked.

Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer

flytting flytting m/avtale u/avtale 2)
m/avtale u/avtale

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 0 1 0 1 0 3
Totalt 1 0 1 0 1 0 3
1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting
2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

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

 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall 

personer

 Antall personer som har vært i døgnovernattings-
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 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.08. 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)

 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.

Sum 
saker

Andel < 2 
uker

Antall saker beh. administrativt 5660 1422 40 1 0 0 7123 79%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 

 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08.  1) 

 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.

Sum 
saker

Andel < 2 
uker

 Antall saker 13 31 10 4 1 0 59 22%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Bydelens kommentar til tabellene 1-7 og 1-8:

Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 
sosialtjenesten pr. 31.08.

  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 5
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 1

Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).
Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.

Tabell 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.08. 74

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon

    En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet 
    har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. 

Tabell 1-10-A2    Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.08. 6

Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr. 31.08. 1

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

Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall deltakere 
som er i tiltak pr 31.08.  

Deltakere 
i INTRO

Deltakere 
i             

Jobb-
sjansen

0 0

70 0

4 0
SUM 74 0

25

Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 
statlig regi  1) 29

Mottakere av 
økonomisk 

sosialhjelp som ikke 
er deltakere i KVP, 

Intro eller 
Jobbsjansen men 

som er i aktivisering

Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal 
regi

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

54

1) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over 
det statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av 
tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.
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Antall

14

0

26

40

2)  Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),  
      arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.

Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 
avsluttet Introduksjonsprogram i 
perioden 01.01.-31.08.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 6
Utdanning 4
Over til kvalifiseringsprogrammet 0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 9
Midlertidig inntektssikring 3) 1
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 3 grunnskole
Sum 24

Flyttet til annen bydel 1
Flyttet ut av kommunen 0
Sum 1
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 
avsluttet Jobbsjansen i perioden 
01.01.-31.08.    1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0
Utdanning 0
Over til kvalifiseringsprogrammet 0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0
Midlertidig inntektssikring 3) 0
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0
Sum 0
Flyttet til annen bydel 0
Flyttet ut av kommunen 0
Sum 0
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

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

Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 
språkopplæring.

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

Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av 
økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, 
Intro eller Jobbsjansen. Antall mottakere som pr 31.08. 
er aktivisert. 1)

Tabell 1-11-D

Sum

1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori
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Tabell 1-11-H

Antall  
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 17
Utdanning 2
Over til kvalifiseringsprogrammet 4
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 18
Midlertidig inntektssikring 3) 3
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 9
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 7
Sum 60
Flyttet til annen bydel 16
Flyttet ut av kommunen 3
Sum 19
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

  
  Tabell 1 - 11 - I Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2014  1) hittil 31.08.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 119 82
 I statlig behandlingsinstitusjon 37 12
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 129 Sum 94

Kontrollformel 119  
Kontrollformel

 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2014.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
2)  Antall personer som har et tilbud den 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
 enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år".
3)  Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke 
deltakere i KVP, Intro og Jobbsjansen) som 
avsluttet kommunale tiltak i perioden 01.01.-

31.08.   1)
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Antall 
klienter 

pr. 31.08.

1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 61
 A) - herav barn (0 -18 år) 25
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 36
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 12
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 7
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 13
  -  d) - herav med utviklingshemming 4
  -  e) - annet 0
2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ? 0
3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? 0
4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 42
5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fått avslag
6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 19

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:

 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-5, 
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1.

Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For klienter 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Sum
41

529,85
12,92

Sum  

Antall ansatte med mangelfulle norskkunnskaper per 31.08. 0

Antall ansatte som har gjennomført norskkurs hittil i 2014 0

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

BARNEVERN

 Tabell 2 - 2 Antall

Meldinger til barnevernet i perioden 01.05. - 31.08. saker/

barn

1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.05. - 31.08. 89

2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.05.2014. 2

 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 91

4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.05. - 31.08. 28

5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.05. - 31.08. 63

 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.08. 0

 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 91

 8. Antall barn omfattet av meldingene 90

Kontrollformel

Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08.

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

Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke

Tabell 2A - 2-A -  Norskkurs for barnehageansatte

Det er viktig at tall som 
benyttes i  tabellene 2.2 og 2.3 
stemmer overens.

Pkt. 2:
Tall fra "før 01.05.2014." er 
ubehandlede meldinger per 
30.04.2014
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  Tabell 2 - 3 Antall

  Undersøkelsessaker i barnevernet  og resultater av disse: saker/

barn

1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.05. - 31.08. (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   63

 2. Antall undersøkelsessaker overført fra tidligere periode 53

 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 116

 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx

 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 28

 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 0

     Herav: xxx

   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 0

   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 0

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

   5.4  Plassering § 4-29 0

 6. Venter på tiltak 2

 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak (pkt. 4+5+6) 30

 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx

 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0

 9. Søknad avslått 0

10. Flyttet til annen kommune/bydel 3

11. Henlagt etter partenes ønske 4

12. Henlagt etter barneverntjenestens vurdering 37

 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 44

  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 7

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

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

 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 1

 15. Fortsatt er under undersøkelse 41

 16. Sum ikke-avsluttede saker 42

  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 0

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

17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 116

 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 115

  - herav innvandrerbarn 18

19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 92

Kontrollformel

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %: 91%

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

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

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

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

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

Kommentar til tabell 2-3:
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge med tiltak fra barnevernet

Pr. 31.08. Hittil i år

Herav 
flyttet til 
andre 
bydeler i 
år

 1) Antall barn og unge med tiltak som ikke er plasseringstiltak 151 174 3

  - herav i alderen 0 - 17 år 146 169 3

 2) Antall barn og unge med plasseringstiltak 50 61 0

  - herav i alderen 0 - 17 år 39 45 0

  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.08. 0 xxxx xxxx

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

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

    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx

    - etter § 4-25 0 xxxx xxxx

 3) Antall barn og unge med tiltak fra barnevernet (1 + 2 - 4) 201 222 3

 4)-  herav antall barn med tiltak som både er og ikke er plasseringstiltak xxxxxx 13 0

5) Akuttplasseringer i perioden 0 9 0

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

Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:

  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt
Pr. 31.08.

 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt     145

  - herav barn med gyldig tiltaksplan    141

 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 97,2%

 3) Antall barn under omsorg totalt      29

  - herav barn med gyldig omsorgsplan    29

 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 100,0%
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG

  

 

Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og om sorg for eldre og funksjonshemmede

Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven).
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:
a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
b) avlastning
c) permanent opphold
d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
e) skjermet boenhet for senil demente
f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
g) dagopphold
h) nattopphold
i) terminalpleie

I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten. 
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven: 
>  Aldershjem
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg 
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad)

Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.

Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede:

Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, 
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).

Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. 
Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke 
spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett-
eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.
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  Tabell 3 - 1 - B         
 Antall beboere i institusjon som 
bydelen betaler for 1)  pr  31.08. - 
etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM

Menn 0 8 14 19 11 26 22 16 116
Kvinner 3 4 16 23 16 58 73 180 373
Sum egne beboere 3 12 30 42 27 84 95 196 489
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 4 16 37 27 83 95 193 455
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 1 0 3 4

 - i boform m/ heldøgns oms. og pleie 0 5 14 5 0 0 0 0 24
 - i barneboliger/avlastningsboliger 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Kontrollsum 3 12 30 42 27 84 95 196 489
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 - med vedtak om korttidsopphold   2) 0 1 2 5 4 11 11 10 44
 - i skjermet plass for demente 0 0 2 10 8 18 18 26 82
Sum 0 1 4 15 12 29 29 36 126
1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv
samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
2) Alle typer korttidsopphold

Kontrollformel

9,7%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

18,0%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx

0534 1 0 1
0532 4 0 4
0626 3 0 3

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

 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 8 0 8
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):  xxxx xxxx xxxx xxxx

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

  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 0 0 0
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 8 0 8
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B
 Kommentarer:

Antall pasienter

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

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



K1-MAL - bydel -01.XLS Side 16 av 24

Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.08.    1) Komm.-/ Sum

bydelsnr. beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Grefsenlia alderspsyk bo- og beh senter 0301 1
Delekanten bo og omsorgssenter 0626 1
Hvalheim bo og omsorgssenter 0612 2
Høyenhall bo og rehabiliteringssted 0612 2
Nøstret bo og omsorgssenter  0612 10
Solstad bo og omsorgssenter 0612 1
Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter 0236 3
Røysumtunet 0534 4
Jødisk aldershjem 0313 4
Holmenkollen Sætraveien avlastning 0301 1
Kringsjå avlastning 0301 2
Høgda avlastning 0301 2
  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 33
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
 Kommentarer:

Tabell 3 - 2 - A
Antall personer som venter på fast plass i 
sykehjem pr. 31.08.      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d)(181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 2) 1 1 1 0 0 0 0 3
 b) I andre typer institusjoner 
(aldershjem, sykehus med mer) 1 0 0 0 0 0 0 1
 c) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0
Sum ant. personer som venter på plass 2 1 1 0 0 0 0 4
Antall personer som bor i 
sykehjem, men som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
annet bestemt sykehjem 12 1 1 0 2 2 0 18
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 37,5

1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.

 
4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager

Antall 
dager

Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 13
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 48 *)

- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 23
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
*)En sak over 6 mnd tatt ut.Overflytting fra inst.plass i Trondheim til bydel Frogner.Manglende helseopplysninger gir lang sakstid.

 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 
hittil i år - Institusjonstjenester        1)

Tidsintervall

3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 
tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
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  Tabell  3 - 3 - B
Lang- Kort-
tids- tids-
opphold opphold

Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 102 231
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 326
Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2) 106390 8647
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 1043 37
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 27
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
1) Gjelder kun for korttidsopphold
2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser
gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som er avsluttet hittil i år.
Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2014 - 31.08.2014 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 
eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,
regnes det som et  opphold.

  Tabell  3 - 3 - C Kjøp fra 
SYE

Kjøp fra 
andre 
innenbys/
utenbys

Drevet av 
bydelen 
selv

Antall Antall Antall
liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år SUM

a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 8576 0 0 8576
Korttidsopphold for rehabilitering 706 0 0 706
Opphold i plass for for lindrende behandling 264 0 0 264
b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Langtidsopphold - ordinært 76702 243 0 76945
Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 20531 0 0 20531
Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 2636 0 0 2636
Langtidsopphold forsterket - annet 350 0 0 350
Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 266 243 0 509
Opphold i MRSA avdeling 244 0 0 244
langtidsopphold -rus 141 0 0 141
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 486 5993 0 6479
Langtidsopphold i aldershjem 972 0 0 972
Opphold i barne og avlastningsbolig 0 1427 0 1427
Sum 111874 7906 0 119780
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 
helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 
Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.

(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)

 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som 
har avsluttet sitt opphold hittil i år

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



K1-MAL - bydel -01.XLS Side 19 av 24

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.

Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja

Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 09/13
Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Mot-
takere av 
BARE 
hjemme-
syke-pleie

Mot-
takere av 
BARE 
praktisk 
bistand

Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester

SUM mot-
takere 

Herav 
antall mot-
takere 
med 
private 
tjeneste-
ytere

 Antall mottakere 0-49 år 80 80 28 188 52
 Antall mottakere 50-66 år 51 89 47 187 37
 Antall mottakere 67-79 år 56 154 123 333 44
 Antall mottakere  80-84 år 40 74 75 189 98
 Antall mottakere  85-89 år 40 109 99 248 99
 Antall mottakere ≥ 90 år 32 95 101 228 65
 SUM - alle aldersgrupper 299 601 473 1373 395
 Sum mottakere ≥ 80 år 112 278 275 665 262
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap
   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.

  Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 
31.08.    1)
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Antall 
vedtaksti
mer hittil i 
år

Antall 
utførte  
vedtaksti
mer hittil 
i år

Herav 
antall  
utført av 
private 
leverandø
rer

Antall timer praktisk bistand 212583 183722 57578
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 67154 5076516364
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 101937 91743 0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 43492 41214 41214
Antall timer hjemmesykepleie 4) 91321 77157 11749

5444 0 0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5)  fordelt på: 303904 260879 69327
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b
2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (Formålet 
med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 
matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.
3) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal 
registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) eks. Uloba).
4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.
5) Både praktisk bistand og hjemmesykepleie

  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.08.
  Antall innbyggere i bydelen    1) 48024 4573 1499 508 2007
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 7,3% 29,2% 44,9% 33,1%
 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2014. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som det referes til på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2014"
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. 

Antall 
dager

Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 17
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 5
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 12
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 91%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skri v slik: 04/13 ): Mnd/år 10/12
Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 82%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skri v slik: 04/13 ): Mnd/år 10/12
*)Angi summen av prosentverdiene for score 3 og 4 som representerer brukernes svar på spørsmål om total tilfredshet med hhv 
hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Kommentarer til brukertilfredshet i hjemmesykepleie og praktisk bistand:

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei
Kommentarer:

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

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

 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 

timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 405 50630*)
Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2) 19 14980
Herav gericatjeneste Dagsenter 0 0
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 5 1997
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 14 12983
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)
2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)
Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 
Kommentarer:
*) 236 av 405 personer mottar dagrehabiliteringstilbud på OSCAR lokalmedisinske senter.Det registreres ikke vedtakstimer i Gerica på disse.

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og 

omsorgsformål - etter kjønn og 
alder, pr. 31.08.    1)

Antall 
beboere 
0-17 år

Antall 
beboere 
18-49 år

Antall 
beboere 
50-66 år

Antall 
beboere 
67-74 år

Antall 
beboere 
75-79 år

Antall 
beboere 
80-84 år

Antall 
beboere 
85-89 år

Antall 
beboere 
90 år +

SUM 
antall 

beboere

Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 0 19 6 5 1 3 34
Fysisk funksjonshemmede 0 4 8 1 0 0 0 0 13
Utviklingshemmede 0 7 5 1 0 0 0 0 13
Personer med psykiske lidelser 0 24 3 0 0 0 0 0 27
 SUM menn 0 35 16 21 6 5 1 3 87
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 0 18 11 16 20 28 93
Fysisk funksjonshemmede 0 5 7 0 0 0 0 0 12
Utviklingshemmede 0 17 2 1 0 0 0 0 20
Personer med psykiske lidelser 0 9 8 0 0 0 0 0 17
 SUM kvinner 0 31 17 19 11 16 20 28 142
 SUM menn + kvinner 0 66 33 40 17 21 21 31 229
- herav beboere med omsorg+ bolig 
2) xxx 0 0 0 0 0 0 0 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser

skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B

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

NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven

2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 
middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i 
omsorg+ i Oslo kommune)
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert
antall antall antall

Tabell 4 -2  med utbet.med utbet. klienter 
Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet.

i 2. tert. hittil i år hittil i år
2) 3) 4)

  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 552 586 1272
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 2 1 8
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 56 56 144
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 14 9 71
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 480 520 1049
  Kontrollsum  (alle herav) 552 586 1272

Kontrollformel:
1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Sumtallet for hittil i år deles med: 8
4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

Gj.snitt 
pr måned 
i 2. tert.   

2)

Gj.snitt 
hittil i år  

3)
  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 10 289 10 175
1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Summen for hittil i år deles med: 8

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

                                           

 

FUNKSJONSOMRÅDE 1   
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  

Andel 
hittil i år

Prognose 
for hele 

året

Vedtatt 
måltall 
for i år

Avvik 
prognose - 

måltall

Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 100% 80% 20%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 99% 100% 95% 5%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 87% 80% 80% 0%
Kommentar til prognosen:

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

I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det skal 
ikke legges inn tall her.     

De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske må ltall som det skal rapporteres 
på.  

Prognoser for årsresultatet skal være reelle.

Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de  måltall som  bydelsutvalget 
har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av  dok. 3 -rammen),  må dette 

kommenteres under respektive tabell.



K1-MAL - bydel -01.XLS Side 24 av 24

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
Barnevern

  Tabell P-2-3
Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik
under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for pr ognose-  

i år året i år måltall
Andel avsluttede undersøkelser innen 
3 mnd. 2) 0% 0% 0% 0%

Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 
fosterbarn under 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvaret 1) xxxxxxxx 4 4 0
Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxxxxxxx 4 4 0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 
tiltaksplan 0,0% 100% 100% 0%
1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres 1. kvartal og 2. tertial.
2) Må regnes ut på basis av tertialstatistikk for 2. tertial og det som ble rapportert for 1. kvartal.

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP

Resultat
  Tabell P-4-2 hittil Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året
   hittil i år 1)  2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 586 560
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 1 2
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 56 50
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 9 8
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 520 500
  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 10 175 10200
1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.

Kommentarer til tabell P-4-2:
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Møtedato: 30.09.14 
 
 
 
 
 
 

ORIENTERING OM BEHOV FOR 
OPPGRADERING/OMBYGGING AV EKSISTERENDE 
GATETUN I BYDELEN 

 
Bydelen forvalter et antall gatetun som ble opparbeidet på 1980-90-tallet. Arealene er etter hvert 
nedslitte og har stort behov for utbedring og/eller helt ny opparbeidelse. Her kan nevens for 
eksempel gatetun i Ruseløkkveien, Lassons gate, Oscars gate/Behrens gate, Dybwads gate, 
Hegdehaugsveien og Mauritz Hansens gate. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst inntil 9 mill kroner i 2014 som tilskudd til 
fremtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og kommunal tilrettelegging for økt boligbygging. 
Bydelen mener det er mulig å søke om midler til for eks ny opparbeidelse av gatetun i 
kombinasjon med medvirkning, og har rettet henvendelse til Byrådsavdeling for byutvikling samt 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om å bistå med en søknad. Det fremgår av departementets 
utlysning at tilskudd forutsettes søkt fra sentralt hold i kommunen, se vedlegg. 
 
De eksisterende gatetunene er sentralt beliggende i tett boligbebyggelse, og er verdifulle pustehull 
for beboerne. Med en ny opparbeidelse kan de fylle viktige behov som møte- og 
rekreasjonsplasser for befolkningen. Bydelens gatetun er spesielt verdifulle for barnefamilier og 
eldre som ofte ikke er så mobile, og trenger et tilbud nært hjemmet. 
 
Med kreativ nytenkning omkring «møblering», tre- og plantevalg kan arealene bidra til å bedre 
luftkvalitet og livsbetingelser for beboerne i området, samt skape gode forutsetninger for biologisk 
mangfold i den tette byen 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om tilskudd til bedre bomiljø iht. Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning 
om tilskudd: plansatsing for de 4 største byene 
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Byrådsavdeling for byutvikling 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
 

 

   Dato:  09.09.2014 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

  Inger Almqvist   

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BEDRE BOMILJØ IHT 
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTETS 
UTLYSING OM TILSKUDD: PLANSATSING FOR DE 4 
STØRSTE BYENE 

 
 

 

Som kjent har Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyst ut inntil 9 mill kroner i 2014 som 
tilskudd til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og kommunal tilrettelegging for økt 
boligbygging.  

Bydelen mener det kan være mulig å søke om ovenstående midler til et eller flere prosjekt/er i de 
aktuelle kategoriene, men at det er ønskelig og naturlig at søknad om tilskudd sendes fra sentralt 
hold –byrådsavdeling eller etat. Bydelen ber derfor om at Byrådsavdeling for byutvikling 
alternativt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel på vegne av byen som helhet søker om tilskudd 
fra departementet. 
 
Bydelen forvalter et antall gatetun - en rask opptelling gir 8 stykker - som ble kommunalt 
opparbeidet i 1980-90-tallet. Arealene er etter hvert nedslitte og har stort behov for utbedring 
og/eller helt ny opparbeidelse.  
 
Arealene er svært verdifulle pustehull for beboerne i bydelens tette bebyggelse, og kan med ny 
opparbeidelse fylle viktige behov som møteplasser for befolkningen. Bydelens gatetun er spesielt 
betydningsfulle for barnefamilier og eldre beboere som ofte ikke er så mobile, og trenger et tilbud 
nært hjemmet.  
 
Med kreativ nytenkning omkring «møblering», tre- og plantevalg kan arealene bidra til å bedre 
både luftkvalitet og livsbetingelser for beboerne i området, samt skape gode forutsetninger for 
fugler og insekter i den tette byen.  
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Medvirkning er i seg selv et eget søknadspunkt, med målet å utprøve nye medvirknings- og 
involveringsmetoder (hvordan få deltagelse fra ulike befolkningsgrupper i planleggingen) og kan 
være særlig aktuelt som arbeidsmetode omkring et gatetun. 

Bydelen har flere gatetun som kan være aktuelle som pilotprosjekt i tilfelle en søknad  resulterer i 
tildeling av tilskudd, og vil gjerne delta i et prosjekt for å fremme medvirkning og nytenkning 
vedrørende bruk av bydelens gatetun. 

 
Søknadsfristen til Kommunal- og arbeidsdepartementet er 30. september 2014. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik       Inger Almqvist 
bydelsdirektør        overarkitekt 
 
 
 
Kopi: Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
 Bymiljøetaten 
 Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
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TINKERN PARK 
REHABILITERING - UNIVERSELT TILPASSET PARK 
LEKEPLASS Bydelstiltak for barn og unge. 

 

 
 
 
Arbeidene med å rehabilitere anlegget på «toppen» av Tinkern er nå kommet i gang, se vedlagt 
skilt. Informasjonsskiltet som er montert ved adkomsten til parken inneholder en tegning som 
viser hvordan den nye bydelsparken vil fremstå når arbeidene er klare. 
  
Arbeidene betyr at gjennomgang gjennom parken blir sperret til ca 1. desember, men etter 
ferdigstilling kan bydelens befolkning glede seg til et flott lekeplass- og parkanlegg som er 
planlagt for alle! 
 



 

Tinkern bydelspark skal rehabiliteres 
 

og blir universelt tilgjengelig med nye lekeapparater for 

både de små og de litt større barna. Det blir sitteplasser og 

benker som før, og  fire nye lysmaster. Entreprenøren 

Claussen & Heyerdahl as starter med arbeidene i uke 37 og 

skal etter planene være ferdig til 1. desember. En del av 

anleggsarbeidene er følsomme for mye regn, så vi håper på 

godt vær i høst!  

  

I byggeperioden blir lekeplassen og inngangen fra 

Munkedamsveien stengt, men publikum kan fortsatt bruke 

nedre del av parken via inngangen fra gangveien mot 

Hjortnes. 

  

Ved spørsmål som gjelder byggearbeidene ber vi om at du 

tar kontakt med Bydel Frogner som forvalter parken. 

 

 

 

 

    

Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180  
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  

 

 

 



   

 

  
 Oslo kommune 
 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

  
  

 

 

 

 

    

Byrådsavdeling for  Postadresse:   
eldre og sosiale tjenester Rådhuset, 0037 Oslo   

    

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

 

Notat til bystyrets organer 

 

 

Til: Helse- og sosialkomitéen Dato: 15.09.2014 

Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201403676-2 

  Arkivkode: 024 

Notat nr.: 228/2014  

 

 

 

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDR SOSIALHJELPSUTGIFTER 

 

Det vises til epost med spørsmål fra Ivar Johansen datert 3. juli, ankommet byrådsavdeling for 

eldre og sosiale tjenester 12. august. 

 

 

Spørsmål fra: Ivar Johansen (SV) vedr. Sosialhjelpsutgifter: 

  

Jeg viser til Byrådets kvartalsrapport pr. 31.3.2014, behandlet i siste bystyremøte.  

 

Sosialhjelpsutgifter  

 

Byrådet varsler der en årsprognose på forventet negativt avvik på sosialhjelpskostnadene med 

51,8 millioner, samtidig som det presiseres at "sosialhjelpsutgiftene kan være undervurdert pr. 

dato."  

Byrådet varsler mao at budsjettsprekken kan bli større.  

 

For bydelene representerer dette naturligvis en betydelig belastning som - med krav om at 

bydelene aktivt skal styre mot budsjettbalanse - kan ha store konsekvenser for øvrige 

tjenestetilbud.  

 

Jeg vil anta at byrådet nå - et kvartal senere - kan levere en sikrere prognose, og spør derfor:  

 

1. Hva er forventet samlet årsprognose pr. i dag? 

  

2. Det sies at det er store forskjeller bydelene i mellom. Hva er årsprognosen pr. bydel?  

 

3. Jeg forutsetter at Byrådet ved anbefalt budsjett for 2014 hadde realistiske prognoser for 

sosialhjelpsutgifter. Hva har skjedd etter at budsjett 2014 ble vedtatt som gjør at bydelene ligger 

an til så stort sprekk i sosialhjelpsutgiftene?  

 

4. Vil bydelene bli tildelt kompensasjon for deler av dette beløpet, slik at viktig velferdstilbud i 

bydelene ikke må reduseres/nedlegges?  
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Et særskilt spørsmål vedrørende bydel Frogner:  

 

I byrådets kvartalsrapport varsles det en positiv årsprognose for bydelen med + 5 millioner i 

forhold til tildelt budsjett.  

Situasjonen er pr. i dag dramatisk endret, og bydelsutvalget er invitert til omfattende kutt i 

tjenestetilbudet.  

1. Hva har skjedd etter 31. mars 2014 som gir grunnlag for en slik dramatisk endring av den 

økonomiske situasjon i bydelen?  

 

Svar: 

 

Sosialhjelpsutgifter 

 
1. Hva er forventet samlet årsprognose pr. i dag? 

 

Svar:  

Medio august melder bydelene samlet sett en prognose for merforbruk på 57,4 mill kr.  Bydelenes 

prognoser gis forhold til deres interne budsjetter medio august.  Etter kvartalsrapporten pr 31.03. 

har bydelenes interne budsjetter samlet sett økt med 25,5 mill kr, til 940,7 mill kr.  Deres samlede 

prognoser for netto utgift til økonomisk sosialhjelp har dermed økt med 31,1 mill, kr til 998,1 mill. 

 

Bystyrets vedtatte budsjett for FO4 Økonomisk sosialhjelp (Dok 3) er på 979,5 mill kr. I forhold 

til det vedtatt budsjettet (Dok 3) gir bydelenes prognoser et merforbruk på 18,6 mill kr.  

 

Det er grunn til å frykte at bydelenes prognoser for netto utgift til økonomisk sosialhjelp samlet 

sett er for optimistisk.  En framskriving av utgiftene hittil i år gir om lag 1024 mill kr i netto 

driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp. Dette tilsvarer et merforbuk på 44,4 mill kr i forhold til 

vedtatt budsjett for 2014 (Dok 3). Den framskrivingen baserer seg på at gjennomsnittlig utgift pr 

måned i perioden august – desember blir på samme nivå som det faktiske gjennomsnittet for 

perioden januar – juni (juli er holdt utenom prognosegrunnlaget, da denne måneden som vanlig 

ligger spesielt lavt).  Det er pr i dag ingen konkrete holdepunkter for å anta at nivået vil synke de 

siste fem månedene. Bydelene har fokus på de høye utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Samtidig 

har den negative effekten på sosialhjelpsutgiftene av avklaringene av alle de AAP-sakene som 

våren 2014 ville utløpe etter 4 år, ikke vært så stor som forventet.  Svært mange av disse sakene 

fikk en forlengelse i stedet for en endelig avklaring, slik at effekten kan komme på et seinere 

tidspunkt. Det er dermed fremdeles usikkerhet knyttet til utviklingen utover høsten.  Byrådet 

følger imidlertid utviklingen nøye. 
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2. Det sies at det er store forskjeller bydelene i mellom. Hva er årsprognosen pr. bydel? 
 

Svar:  

I tabellen nedenfor framkommer både bydelenes prognoser og avviket i forhold til deres egne, 

interne budsjetter.  Tallene er hentet fra Agresso pr 25.08.   I tabellen framkommer også en 

framskriving av utgiftene ut året basert på utgiftsnivået hittil i år, og avviket i forhold til bystyrets 

vedtatte budsjett (Dok 3).  

 

Som det framkommer av tabellen, ligger bydelenes egne prognoser gjennomgående lavere enn en 

framskrivning av utgiftene. 

 

  
Bydelenes 

interne 
budsjett 
medio 
august 

Bydelens egen prognose (1000 kr)   

Tildelt 
budsjett          

2014                 
Dok 3        

(1000 kr) 

Framskriving ut året av  

hentet fra Agresso pr 25.08.14 utgiftsnivået januar – juni (1000 kr) 

Bydel Bydelens 
egen 

prognose 

Avvik ift 
internt 

budsjett Avvik i % 
Resultat ved 
framskriving  

Avvik ift 
tildelt 

budsjett      
Dok 3 Avvik i % 

Gamle Oslo (1) 140 395  143 395 3 000  2,1 % 146 745 155 621 8 876 6,0 % 

Grünerløkka (2) 128 470  134 470 6 000  4,7 % 127 096 134 203 7 107 5,6 % 

Sagene (3) 76 162  80 162 4 000  5,3 % 82 294 81 113 -1 181 -1,4 % 

St.Hanshaugen (4) 53 598  53 598 0  0,0 % 59 006 59 196 190 0,3 % 

Frogner (5) 69 727  68 427 -1 300  -1,9 % 55 727 69 612 13 885 24,9 % 

Ullern (6) 10 069  14 069 4 000  39,7 % 13 569 17 295 3 726 27,5 % 

Vestre Aker (7) 18 641  22 641 4 000  21,5 % 18 641 23 339 4 698 25,2 % 

Nordre Aker (8) 28 208  30 208 2 000  7,1 % 28 208 30 539 2 331 8,3 % 

Bjerke (9) 78 333  75 333 -3 000  -3,8 % 63 854 72 982 9 128 14,3 % 

Grorud (10) 60 255  63 055 2 800  4,6 % 60 255 63 972 3 717 6,2 % 

Stovner (11) 66 018  72 018 6 000  ,1 % 69 618 72 771 3 153 4,5 % 

Alna (12) 58 409  65 409 7 000  12,0 % 94 866 66 558 -28 308 -29,8 % 

Østensjø (13) 49 955  54 455 4 500  9,0 % 50 605 54 574 3 969 7,8 % 

Nordstrand (14) 30 695  37 695 7 000  22,8 % 30 695 39 657 8 962 29,2 % 

Søndre Nordstrand (15) 71 761  83 195 11 434  15,9 % 78 367 82 521 4 154 5,3 % 

Sum 940 696  998 130 57 434  6,1 % 979 546 1 023 953 44 407 4,5 % 

 

 

 
3. Jeg forutsetter at Byrådet ved anbefalt budsjett for 2014 hadde realistiske prognoser for 

sosialhjelpsutgifter. Hva har skjedd etter at budsjett 2014 ble vedtatt som gjør at bydelene ligger an til 

så stort sprekk i sosialhjelpsutgiftene? 
 

Svar:   

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp økte i 2013 i hele landet, og i Oslo særlig de siste tre 

månedene av året. Det høye nivået i de siste tre månedene av 2013 vedvarte og økte også noe inn i 

2014.  Nivået hittil i 2014 ligger dermed godt over tilsvarende periode i 2013.  Også flere av de 

andre store byene har hatt en slik vekst i 2014.  Tabellen nedenfor viser endringen i regnskapsførte 

netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i perioden 1. januar – 31. juli i 2013 og 2014.  Som 

det framkommer av tabellen, er ikke utgiftsveksten likt fordelt mellom bydelene. I mange bydeler 

har det imidlertid vært en vekst i antall mottakere og i stønadslengden i forhold til samme periode 

i 2013, og som gir en utgiftsvekst.  Årsakene til veksten som bydelene oppgir er sammensatte og 
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gjenspeiler ulike utfordringer i bydelene. Det er så langt ikke funnet gjennomgående, særskilte 

årsaksfaktorer bak utviklingen. 

 

  Netto driftsutgifter (1000 kr) 

Bydel 
1.1.-31.07 

2013 
1.1.-31.07 

2014 Endring Endring i % 

Gamle Oslo (1) 85 954 94 512 8 557  10,0 % 

Grünerløkka (2) 63 833 80 416 16 583  26,0 % 

Sagene (3) 44 765 49 526 4 760  10,6 % 

St.Hanshaugen (4) 32 054 34 438 2 384  7,4 % 

Frogner (5) 35 288 41 422 6 134  17,4 % 

Ullern (6) 9 796 10 466 670  6,8 % 

Vestre Aker (7) 11 357 14 426 3 069  27,0 % 

Nordre Aker (8) 18 061 19 159 1 098  6,1 % 

Bjerke (9) 42 283 43 048 765  1,8 % 

Grorud (10) 39 833 37 971 -1 862  -4,7 % 

Stovner (11) 39 797 43 055 3 257  8,2 % 

Alna (12) 33 623 39 431 5 808  17,3 % 

Østensjø (13) 28 556 31 861 3 305  11,6 % 

Nordstrand (14) 22 829 25 509 2 680  11,7 % 

Søndre Nordstrand (15) 42 920 49 432 6 512  15,2 % 

Sum 550 948 614 671 63 723  11,6 % 

 

 
 

 

4. Vil bydelene bli tildelt kompensasjon for deler av dette beløpet, slik at viktig velferdstilbud i 

bydelene ikke må reduseres/nedlegges? 

 

Svar:  

Byrådet følger utviklingen i økonomisk sosialhjelp nøye.  

 

Som en del av den samlede kompensasjonsordningen til bydelene for bosetting av flyktninger, er 

det i budsjettet for inneværende år satt av inntil 14,5 mill kr til budsjettjustering av FO4 

økonomisk sosialhjelp som følge av faktisk bosetting av flyktninger (kr 20.000 pr bosatt).  Første 

fordeling basert på faktisk bosatte i 1. halvår, foretas medio september. Siste fordeling foretas 

ultimo desember.  I 2013 beløp samlet kompensasjon over FO4 økonomisk sosialhjelp seg til om 

lag 12 mill. Det forventes at kompensasjonen vil ligge på samme nivå eller noe høyere i 2014. 

 

I tillegg ble byrådets forslag om å heve sosialhjelpsbufferen på kap. 192 fra 10 til 20 mill kr 

vedtatt av bystyret ved behandlingen av saken om revidert budsjett 2014 – effekt av regnskap 

2013 mv.  

 

Det er pr i dag ikke fattet ytterligere vedtak om å øke sosialhjelpsbudsjettet for inneværende år. 
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Et særskilt spørsmål vedrørende bydel Frogner 

 
I byrådets kvartalsrapport varsles det en positiv årsprognose for bydelen med + 5 millioner i forhold 

til tildelt budsjett. Situasjonen er pr. i dag dramatisk endret, og bydelsutvalget er invitert til 

omfattende kutt i tjenestetilbudet. 

 

1. Hva har skjedd etter 31. mars 2014 som gir grunnlag for en slik dramatisk endring av den 

økonomiske situasjon i bydelen? 

 

Svar: 

 

Opprinnelige budsjettpremisser 

Bydel Frogner har et reelt innsparingskrav på om lag 24 mill. i 2014. I følge bydelsutvalgets 

opprinnelige budsjettvedtak, er dette primært saldert slik: 

 Sosialhjelpsrammen ble budsjettert lik bystyrets tildeling på 55,7 mill. En videreføring av 

forbruk 2013 justert for økning i sosialhjelpssatsene gir et innsparingsbehov på 9 mill. 

 Det er budsjettert med en reell nedgang på 4 institusjonsplasser, og dette gir et 

innsparingsbehov på 2 mill.  

 Hjemmetjenesten er budsjettert med en reduksjon på 1000 vedtakstimer pr måned. Dette utgjør 

et innsparingskrav på 9,5 mill. Dette må først håndteres som reduksjon i vedtatte timer og 

deretter håndteres om bemanningsreduksjon for utfører. 

 Hjemmetjenesten er forutsatt å klare krav til nærværstid, slik som budsjettpremisser for 

brukervalgsordningen. Det krever en produktivitetsforbedring på 6 mill. 

 Barnevernet har et budsjett som innebærer et reelt innsparingskrav på 3,5 mill. i forhold til 

videreføring av forbruk for 2013. 

 Det er avsatt 6 mill. som bufferavsetning for kjøp av flere institusjonsplasser i pleie og omsorg 

 

Endring i aktivitet, forbruk og prognose 

 
 

Tabellen over viser hva som er årsaken til at årsprognosen er endret fra 5 mill. i mindreforbruk til 

16,8 mill. i merforbruk fra utgangen av mars til utgangen av mai. 

 Sosialhjelpsutgiftene hadde en stor økning i slutten av 2013. Det var usikkert om denne 

økningen var midlertidig eller ikke. Bydelen vedtok en rekke tiltak for å få ned 

sosialhjelpsutgiftene, og trodde dette ville bidra til utgiftsreduksjon. Utover våren ble det klart 

at sosialhjelpsutgiftene ville øke klart også i 2014. I dette notatet ser vi det er en utvikling som 

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
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skjer i de fleste bydelene. Forbruksprognosen pr mai var 69,7 mill. og utgjorde merforbruk på 

14 mill. i forhold til tildelt sosialhjelpsramme. Det er en svekkelse av prognosen på 9 mill. 

siden mars. 

 Kjøp av institusjonsplasser i pleie og omsorg ikke redusert i løpet av våren, selv om 

befolkningsprognosen klart indikerer redusert utgiftsbehov. Og det ble kjøpt flere 

spesialplasser. Dette er en svekkelse av prognosen på 3 mill. siden mars. 

 Barnevernet fikk etter hvert en aktivitetsutvikling, som gjorde at prognosen måtte justeres fra 

budsjettbalanse i mars til merforbruk på 2 mill. i mai. 

 I hjemmetjenesten har bydelen klart å redusere aktiviteten med 1000 timer pr måned, men den 

har ikke klart å redusere bemanningen tilsvarende. Bydelen klarte heller ikke å øke 

produktiviteten i første halvår. I tillegg oppsto et ytterligere behov for bemanningsreduksjon 

son en følge av at flere valgte privat leverandør fremfor kommunal leverandør. Bydelen så 

allerede i mars at det ikke var mulig å spare 15,5 mill. på redusert bruk av ansatte, og meldte 

en prognose på 5,2 mill. i merforbruk. Bydelen har imidlertid vært for optimistisk i forhold til 

å forutsette at utfører på egen hånd  klarte å ta ned bruk av arbeidskraft i takt med at bydelen 

reduserte antall vedtakstimer. Fra mars til mai ble derfor prognosen svekket med 10,4 mill. 

 

Budsjettjusteringssak pr 1.juli 

Som en følge av svekkelse i årsprognosen, vedtok bydelsutvalget ar bydelsdirektøren fremmet sak 

om budsjettjustering med tiltak for å saldere budsjettet med 16,8 mill. slik at det var mulig ha et 

budsjett i balanse. Bydelsutvalget la til grunn at tiltakene i så stor grad som mulig bør unngå 

ytterligere reduksjon i vedtatt tjenestetilbud. Saken som ble fremlagt til behandling 1. juli 

inneholdt forslag til innsparinger/besparelser på til sammen 16,8 mill. og handler om følgende: 

 

 Krav til reell nedbemanning av hjemmetjenesten på 5,5 mill. i forhold status pr mai. (herunder 

1 mill. som en følge av at brukere ble forutsatt å kunne handle mat selv, der forholdene ligger 

til rette for dette). Dette betyr at bydelen har revurdert hva den kan klare å gjennomføre av 

bemanningsreduksjoner dette året - fra 15,5 mill. til 5,5 mill. Fra utgangen av juni har bydelen 

iverksatt flere tiltak for å øke produktiviteten/tilpasse bemanningen i forhold til vedtatt 

aktivitetsnivå. 

 Inntektsøkninger på til sammen 5,5 mill. innenfor en rekke tjenesteområder (barnevern, 

rusomsorg, barnevern, sykehjemsplasser, utleie gater og torg), og uten at dette går utover 

tjenestetilbudet. 

 Redusere kjøp av sykehjemsplasser med 2 plasser, som en tilpasning til forventet 

befolkningsutvikling - 0,6 mill. 

 Stillingsreduksjon i administrasjon, bestillerkontor og NAV merkantil - 1,1 mill.  

 Tiltak for å redusere sykefravær og besparelser IKT boliger på til sammen 1 mill. 

 Effektivisere drift av kommunale boliger med 1 mill. og forutsatt innsparing på 0,5 mill. i TT-

kjøring på grunn av nye kjøretidsavtaler. 

 Inndragning av frivillighetsmidler på 0,14 mill.  

 Nedleggelse av HUSK komite med innsparingseffekt på 0,1 mill. 

 Redusere nattjenesten med 1 stilling – 0,3 mill. 

 Overføre drift av Hamna fritidsklubb til Røde kors – 0,5 mill. 

 Redusere vikarbruk i barnehagene – 0,5 mill. 

 

Dette forslaget til innsparingstiltak påvirker etter min vurdering tjenestetilbudet i minimal grad.  

 

Bydelsutvalget vedtok forslagene til innsparinger med unntak for de fire siste punktene. Det ble i 

stedet vedtatt at bydelsdirektøren skulle finne ytterligere 2 mill. i besparelser under administrasjon 
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og fellestjenester. Ettersom de fire siste punktene utgjør 1,4 mill., betyr dette også at det ble 

vedtatt å avsette en budsjettreserve på 0,6 mill. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Øystein Eriksen Søreide 

byråd 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

Kopi: Finanskomitéen 

Ivar Johansen (SV) 

 





   

 

  
 Oslo kommune 
 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

  
  

 

 

 

    

Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester 

Postadresse:   

 Rådhuset, 0037 Oslo   

    

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

 

 

Barne- og familieetaten 

Bydelene 

Helseetaten 

Karea Oslo KF 

Sykehjemsetaten 

Velferdsetaten 

 
 

   Dato:  04.09.2014 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: 

 201202537-23 Martin Fjordholm, 23461126 024 

 

 

 

SPØRSMÅL FRA HARALD A. NISSEN (MDG) - KJØTTFRI MANDAG I OSLO 

KOMMUNE 

Som oppfølging av sak 269/12 sendte byrådsavdeling for miljø og samferdsel den 01.03.2013 

brev til alle kommunens virksomheter der de oppfordret til å ha kjøttfrie alternativer i kantinene 

til hvert måltid. Nå ønsker representant Nissen om status for implementeringen av vedtaket: 

Oslo bystyre vedtok 26.09.2012 i Sak 269 12/00880 Privat forslag fra Harald A. Nissen (MDG) 

av 04.05.2012 Kjøttfri mandag i Oslo kommune, at «Bystyret ber byrådet legge til rette for 

valgmuligheter mellom kjøtt/fisk og vegetarmat i kommunens kantiner.» 

 

- Hvordan har dette vedtaket blitt fulgt opp i praksis? 

- Hvilke ressurser er satt inn og hvilke tilrettelegginger er gjort? 

- Finnes det noen kilder som kan måle resultatene av dette bystyrevedtaket? Er det mulig å 

tallfeste hvor mange av kommunens kantiner som tilbyr denne valgmuligheten i dag? 

- Hvis man ikke har kommet i mål med vedtaket enda, hva finnes i så fall av planer for å 

oppfylle bystyrevedtaket? 

Vi ber om deres kommentar og evt. beskrivelse av hvordan vedtaket har blitt fulgt opp innen 

22.09.2014. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Åse Snåre 

helsesjef 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk  

 

 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
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         BU 30.september 2014 
         O-sak BU-sak   301/14  
 
 
HENDELSE MED BARN I BARNEHAGE – SUPPLERENDE OPPLYSNINGER. 
 
BU v/ Tjeran Vinje H, har etterspurt ytterligere informasjon om hendelsen i en av bydelens 
barnehager, der et barn ble funnet bevisstløs i sin vogn, 6. november 2013. 
Det ble spesielt etterspurt hvordan barnet og familien samt ansatte er fulgt opp i etterkant av 
hendelsen. 
 
Hendelsesforløpet: 
«6.november 2013 ble en gutt på 1 ½ år funnet i sin vogn ute, uten pust, da han på vanlig måte 
skulle tas opp etter soving. 
Den ansatte som tok ham opp løp inn med ham og igangsatte førstehjelp, mens en kollega ringte 
nødsentralen. Nødsentralen var på stedet etter få minutter, og overtok. Gutten ble raskt brakt til 
Ullevål sykehus. 
 
Bydelens ledergruppe ble gjort kjent med situasjonen allerede mens ambulansepersonalet var på 
stedet, og seksjonsleder for barnehager dro umiddelbart til barnehagen.  
 
Styrer nedtegnet hendelsesforløpet samme dag. Se vedlegg. 
 
Informasjon til foreldre og andre: 
Byrådsavdelingen ble varslet samme dag med følgende melding: 
Det har inntrådt en alvorlig tilstand hos en 1,5 år gammel gutt i barnehage. Barnet er brakt til 
Ullevål, og den første tilbakemelding fra far er at gutten er lagt i respirator. 
 
Informasjon og taushetspliktsbestemmelser ble gjennomgått med personalgruppen, med fokus på 
at det er foreldrene som avgjør hvilken helseinformasjon som skal gis. 
 
Etter en foreløpig analyse av det inntrufne, vurderte bydelen at det ikke forelå noen sikkerhetssvikt 
knyttet til hendelsen. Analysen bygget på de ansattes beskrivelse av situasjon i barnehagen da 
barnet ble funnet. Det var ikke noe som indikerte at det var ytre forhold som skulle ha forårsaket 
hendelsen. 
Bydelen valgte å fokusere på ivaretakelse av personalgruppen samt barnehagedriften for alle 
barna, og ikke spre unødig frykt for barnas sikkerhet. 
Bydelen valgte derfor på dette tidspunkt, ikke å gi videre informasjon til foreldregruppen generelt, 
ettersom man også var usikker på utfallet av hendelsen. 
 
BU-leder ble informert. 
Politiet ble rutinemessig informert av nødetaten, og oppsøkte barnehagen samme ettermiddag og 
avhørte ansatte. 
 
Styrer holdt løpende kontakt med barnets far. 
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Styrer mottok epost fra barnets far 2. desember 2014 hvor han skriver at det er forståelig om andre 
foreldre i barnehagen ønsker å vite årsak. Han skriver også Oslo Politikammer etterforsker saken 
rutinemessig, og at rapport forventes avlagt over nyttår. Han vil opplyse om politiets og 
Rettsmedisinsk institutts konklusjon når den foreligger. 
 
2. desember 2013 bad barnets foreldre om at barnehagen sendte ut informasjon til alle foreldre i 
barnehagen. Flere foreldre reagerte på at det ikke var gitt informasjon tidligere. Det ble i samråd 
med barnehagens SU invitert til foreldremøte 10. desember 2013, ledet av avdelingsdirektøren. 
Dagen etter ble bydelen kontaktet av nettavisen, med spørsmål om hvorfor bydelen ikke hadde 
gått ut med informasjonen tidligere. 
 
5. desember ble AU og KOU ytterligere informert slik: 
Vi hadde en alvorlig hendelse i X barnehage 6. november, der et barn ble funnet livløs i sin vogn 
da han skulle vekkes etter formiddagshvilen. Ansatte handlet raskt og iverksatte hjerte-
/lungeredning, mens en annen tilkalte ambulanse, som kom etter få minutter. Det var ingen ytre 
tegn på skade eller at det inntrufne skulle skyldes rutinesvikt. Politiet kom også raskt til 
barnehagen og iverksatte rutinemessige undersøkelser og avhør. Barnets far har informert om at 
barnet ble lagt i kunstig koma og at tilstanden er uviss. I følge far foreligger ikke politirapport før 
på nyåret.  
 
Samhandling med samarbeidsutvalget (SU) 
Bydelen mottok et kritisk brev fra SU datert 3.juni 2014, som fokuserer på deres opplevelse av 
mangelfull informasjon. Se vedlagte brev fra SU. SU var ikke tilfredse med bydelens besvarelse 
datert 24.juni 2014. Ytterligere besvarelse ble sendt SU 12.08.2014. Se vedlegg. 
 
Informasjon og oppfølging av ansatte: 
Bydelens beredskapsteam ble umiddelbart satt 6.november 2013, supplert med leder for 
helsestasjonen. 
Avdelingsdirektør hadde samme dag samtaler med de to nærmest involverte ansatte, i tillegg til 
møte med hele personalgruppen samme ettermiddag. Alle fikk tilbud om bistand fra bedrifts-
helsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har hatt individuell oppfølging med noen av de ansatte, i 
tillegg til møte med hele personalgruppen.  
 
Barnehagen ble styrket med to erfarne pedagoger fra andre barnehager, allerede neste dag. 
Seksjonsleder for barnehagene var også i barnehagen neste dag. Videre var to ressurspersoner fra 
pedagogisk fagteam tilstede neste morgen, for å samtale med de ansatte. 
 
Barnehagens sikkerhetsrutiner, tilsyn, påkledning osv, ble gjennomgått. 
 
I ettertid, på bakgrunn av øvrige foreldres reaksjoner, er det grunn til å vurdere om man likevel 
skulle ha informert, og med de betydelige begrensninger taushetsplikten gir. En slik informasjon 
ville imidlertid ha utfordret våre barnehageansatte vedrørende overholdelse av taushetsplikten.  
 
Saken er fulgt opp i tråd med HMS-systemet. 
Noen av medarbeiderne er fortsatt sterkt preget av hendelsen.  
Fagfolk fra pedagogisk fagteam bistår barnehagen, og personalgruppen har vært styrket i perioder 
ved utlån fra andre barnehager. 
 
Oppfølging av medarbeiderne i ettertid: 
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De ansatte som ble spesielt preget av hendelsen, har fått oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten og 
fra styrer.  
Personalgruppen som helhet har hatt hendelsen oppe i personalmøter der også 
Bedriftshelsetjenesten har bidratt. Barnehagens arbeid med å gjennomgå alle tenkelige 
risikosituasjoner med barna har bidratt positivt for medarbeiderne i å gjenetablere trygghet på egen 
arbeidssituasjon. 
 
Oppfølging av barnet og familien: 
Etter avsluttet medisinsk behandling samt opptrening, var barnet tilbake i barnehagen i mars 2014. 
Bydelen hadde løpende kontakt med foreldrene og behandlere for å tilrettelegge for en god 
overgang med nødvendige opptreningstiltak i barnehagen. Foreldrene uttrykte klart at de ønsket 
ham tilbake i samme barnehage. 
Bydelens bestillerkontor, helsestasjonen, pedagogisk fagteam, habiliteringstjenesten samt leder av 
barnehageseksjonen har kontinuerlig vurdert barnets behov. 
Det er satt inn ekstra spesialpedagogiske ressurser og fysioterapeut i barnehagen, parallelt med at 
de ansatte fikk nødvending informasjon og veiledning. En periode var det også praktisk bistand i 
hjemmet. 
Fremgangen for barnet synes å være positiv. 
 
Internrevisjon og tilsyn. 
Bydelen er tilsynsmyndighet for såvel private som kommunale barnehager. Tilsynet følger en 
vedtatt mal for Oslo kommune. 
Tilsynet følger av Barnehagelovens §16. 
Tilsynet omfatter både barnehagens innhold, oppfyllelse av rammeplanens forutsetninger, 
økonomi og personalforhold. Mellom annet vurderes brukervennlighet, bemanning, vikarordning, 
det fysiske miljøet, uteområdet, internkontroll, økonomi og sikkerhet. 
 
Siste tilsyn var i barnehagen 17.april 2012, viste at barnehagen på en god måte følger gjeldende 
lover og regelverk. 
 
Årlig utarbeider alle barnehagene en årsplan og årsmelding. Årsplanen blir forelagt og godkjent av 
samarbeidsutvalget (SU). 
 
I kjølvannet av denne hendelsen er det iverksatt revisjon av alle bydelens barnehagers rutiner med 
vekt på sikkerhet og kontroll. 
 
Bydelen har i ettertid ikke mottatt henvendelser fra politiet, og er heller ikke gjort kjent med deres 
konklusjon. 
 
Status generelt 
Barnehagen fikk ny styrer i juli 2014. Alle pedagogstillingene er besatt.  
Samarbeidet med SU fungerer etter forutsetningene. 
HMS-rutinene er revidert pr mai 2014 og er vedlagt saken. 
 
 
A-M Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 
 
Vedlegg: 
1. styrers redegjørelse 
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2. brev fra SU 3.juni 2014 
3. Svar til SU 24.juni 2014 
4. Svar til SU 12. august 2014 
5. Barnehagens HMS-system 
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FYLKESMANNENS TILSYN 
9. desember 2014: 
Ressurser, kriteriesystemet, tjenesteproduksjon, satsningsområder

FOLKEHELSEARBEID I BYDEL FROGNER

BUDSJETT og strategisk plan 2014
http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/publikasjoner_/article182147-47225.html

Oslo kommune
Bydel Frogner

25.9.14 / OV



Bydelsutvalget
komitéer

BYDELSDIREKTØR
avd.direktører

administrasjonen

Hjemmesykepleien
Majorstuen

Praktisk bistand 
Majorstuen

Hjemmesykepleie
Solli

Praktisk bistand
Solli

Gustav Jensen Minne

Welhavensgt boliger

Underhaugsv boliger

Hjemmesykepleien
Uranienborg

Praktisk bistand 
Uranienborg

Hjemmesykepleien
Bygdøy/Gimle

Praktisk bistand 
Bygdøy/Gimle

Rosenborggt boliger

Bogstadveien boliger

Fredriksborgv boliger

Bestillerkontoret

NAV kommune

Barnevernskontor

Helsestasjon

Bygdøy helsesenter

Tidemandsstuen
frivilligsentral

Frogner 
frivilligsentral

Amaldhus
aktivitetshus

Ungdomstjenesten
OSCAR 

lokalmedisinske senter
Frisklivssentral

Dagrehabilitering
Rask psykisk helsehjelp

Demenssenter
Helseakademi

Fastleger
Avtalefysioterapeuter

C@feen

Rufus

Urraklubben

Bygdøy ungdomsklubb

NORAS HUS 
Demens+
Samarbeid med HiOA,
Omsorgsbygg KF og 
Nasjonalforeningen om
Velferdsteknologi / DAA

Frogner seniorsenter
Majorstuen seniorsenter
Bygdøy seniorsenter

Åpen barnehage/
Familiesenter

Hamna bhg

Gydas vei bhg

Hjelmsgt bhg

Uranienborg bhg

Vigelandsparken 
bhg/park

Frogner bhg

Skillebekk bhg

Solbærtorvet bhg

Friggfeltet bgh

Grønneberg bhg

Hegdehaugen bhg

Bygården bhg

Rosenborg bhg

Tusindhuus bhg

Kongeskogen bhg

Bergebo bhg

Monolitten bhg

Bydel Frogner
Organisasjonskart

2014
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- når mestring gjelderF
ro

gn
er

 D
is

tr
ic

t
-

w
he

n
M

as
te

ry
C

ou
nt

s

Fredrikke bhg

Priv
ate barnehager

Private barnehager Familiebarnehager

Paviljongen
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Bydel Frogner - Befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2014-2018
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

1.1.2013 2 884 2 560 1 311 24 850 15 734 4 234 895 658 551 53 677

1.1.2014 2 941 2 550 1 310 25 427 15 801 4 524 841 650 518 54 563

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

*) Nedgang i gruppen 13-15 år de nærmeste 4 år, 

for så å stige
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3451 6575 80011 0757 55314 56816 2609758302 2303 6602024

3551 5265 77810 8797 42314 34415 9549697992 1933 5902023

3691 4725 66210 6147 32113 83315 9041 0167632 1593 5092022

3761 4605 51810 4207 17813 35115 8419777392 1293 4232021

3821 4245 41610 1897 02212 89515 7839067302 0823 3302020

3941 3945 29410 0206 83312 61515 4228737592 0323 2372019

3991 3635 1829 7976 78612 42815 0148597281 9753 1772018

4201 3525 0489 6656 73412 13914 8749106851 9763 0882017

4431 3844 9039 5046 67211 74714 8568886611 9603 0372016

4651 4084 7139 4006 59411 38414 8548976581 9112 9842015

4761 4694 4869 3376 46411 06114 8348427071 8432 9412014

5061 5304 1989 3166 41810 77614 5128737271 8332 8842013

90+ 
år

80-
89 år

*)

67-
79 år

50-
66 år

40-
49 år

30-
39 år

19-
29 år

16-
18 år

13-
15 år

6-
12 år

0-5 år

Bydel Frogner (ukorrigert)

*) Nedgang i gruppen 85+ 

i hele perioden
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Kostnadsnøkler som følger av kriteriene, og som er grunnlaget for 

budsjettfordelingen mellom  bydeler i 2014:
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Behov for aktivitetstilpasning:

Befolkningsendringer 2014-17:

Vekst for alle aldersgrupper med unntak av 13-15 år og 80+.

Befolkningsendringene tilsier: 

- 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  



SAMHANDLING
OSCAR lokalmedisinske senter

EGEN MESTRING

- Færre hjelpere
- Bedre helse
- Økt livskvalitet

Oslo kommune
Bydel Frogner

Bydel Frogner

- når mestring gjelderF
ro

gn
er

 D
is

tr
ic

t
-

w
he

n
M

as
te

ry
C

ou
nt

s

FRISKLIV DAGREHABILITERING RASK PSYKISK 
HELSEHJELP

DEMENSSENTER

HELSEAKADEMI /  
OSCARs satelitter

Satsingsområde 1

Habilitering / rehabilitering / mestring



Oslo kommune
Bydel Frogner

Bydel Frogner
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Satsingsområde 2

Demensomsorg / velferdsteknologi



http://www.dagbladet.no/2013/09/02/nyheter/samfunn/politikk/valg13/erna_solberg/29029944/

Satsingsområde 3

Psykisk helsevern / rus

- grønne og røde tanker (psykologisk

førstehjelp)

- psykolog på ungdomshelsestasjonen

- psykolog i skolen

- psykolog til prosjekt Besøksvenn

- psykolog i Rask psykisk helsehjep

- RBP-team i NAV (rus-bolig-psykiatri)

- EPDS (postnatal depresjonsskår)

- skolevegringsprosjekter

- frisklivstiltak ved skolevegring

- ambulant tilbud ved psykoser 

ERNAS HJERTEBARN: Høyrelederen vil prioritere løft for fire svake grupper i samfunnet: 

de som sliter psykisk, rusavhengige, voksne dyslektikere og barnevernsbarn. 

Fra: Presentasjon av ”Grønne og røde tanker” - 8. klassinger  og psykologisk førstehjelp.

Uranienborg skole: ”Det hjelper når man klarer å ta ut de røde tankene og fokusere på de grønne” sier elevene, som nå er 9. klassinger.

Bydel Frogner
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Åpen barnehage/
Familiesenter

Hamna bhg

Gydas vei bhg

Hjelmsgt bhg

Uranienborg bhg

Vigelandsparken 
bhg/park

Frogner bhg

Skillebekk bhg

Solbærtorvet bhg

Friggfeltet bgh

Grønneberg bhg

Hegdehaugen bhg

Bygården bhg

Rosenborg bhg

Tusindhuus bhg

Kongeskogen bhg

Bergebo bhg

Monolitten bhg

Bydel Frogner
Barnehager
2013-2014

Bydel Frogner
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Fredrikke bhg

Priv
ate barnehager

Private barnehager

Bydelsutvalget
komitéer

BYDELSDIREKTØR
avd.direktører

administrasjonen

Familiebarnehager

Satsingsområde 4 

Samhandling rundt utsatt barn/ungdom 

barnevern – ungdomstjeneste 

– BUP –

helsestasjon – skole – barnehage



Aktiv fysioterapi Oslo as

Huitfeldts gate 49, 0253 Oslo. Tlf 22 83 90 80

Bygdøy fysikalske institutt

Museumsveien 5 B, 0287 Oslo. Tlf 22 43 82 32

Colosseum fysioterapi

Middelthuns gate 19, 0368 Oslo. Tlf. 22 46 00 90

Dr. Seyffarts fysikalske institutt

Hegdehaugsveien 36, 0352 Oslo. Tlf. 22 46 87 33

Dybwad Fysioterapi og Akupunktur

Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo. Tlf. 22 59 09 10

Fysio-terapi as

Ole Fladagers g. 6, 0353 Oslo. Tlf. 22 44 44 07

Huitfeldts gate fysikalske institutt

Lassons gate 2, 0270 Oslo. Tlf 22 83 83 11

Klinikk Frogner

Skovveien 4, 0257 Oslo. Tlf 22 12 56 00

Klinikk 10A Akupunktur og Fysioterapi

Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Tlf 22 59 03 10

Majorstuen fysikalske institutt

Fridtjof Nansens vei 2, 0369 Oslo. Tlf. 22 46 60 60

Oscars gate fysikalske

Oscars gate 19, 0352 Oslo. Tlf. 22 46 49 57 

Psykosomatisk institutt

Eckerbergs g. 30, 0260 Oslo. Tlf. 22 55 26 88

Slottsparken fysikalske institutt

Riddervolds gate 8, 0258 Oslo. Tlf. 22 44 59 20

Vika fysikalske institutt

Arbins gate 11, 0253 Oslo. Tlf 23 13 19 10

ABC-legesenter

Majorstuvn. 25 A, 0367 Oslo

Atrium legesenter

Eckersbergs gate 30/32, 0260 Oslo

Balkeby legesenter

Bogstadv. 30, 0355 Oslo

Bygdøy helsesenter

Grandeveien 1 A, 0286 Oslo

Colosseumklinikken

Sørkedalsveien 10c, 0369 Oslo

Din Lege AS

Fredrik Stangs gate 11 - 13, 0264 Oslo

Fagerborglegene

Rosenborggata 9, 0356 Oslo

Frogner helsesenter

Fredrik Stangs gate 11 - 13, 0264 Oslo

Frogner Legesenter

Haxthausens gate 3, 0263 Oslo

Hegdehaugen legesenter

Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo

Holbergs Plads legesenter

Sven Bruns gate 3, 0166 Oslo

Fastlegene Colosseum

Sørkedalsv 10D, 0369 Oslo

Majorstuen Medisinske

Bogstadveien 51, 0366 Oslo

Majorstuhuset legegruppe

Kirkeveien 64B, 0364 Oslo

Majorstukrysset legegruppe

Bogstadveien 72b, 0366 Oslo

Majorstuhuset legeklinikk

Kirkeveien 64A, 0364 Oslo 

Marienlyst legesenter

Slemdalsveien 1, 0369 Oslo

Norabakken legeklinikk

Pilestredet 75d, 0354 Oslo

Terapeutikum

Oscars gate 12, 0352 OsloBydel Frogner
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http://www.flickr.com/photos/bydelfrogner/4422103447/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/bydelfrogner/4422216417/in/photostream
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I Oslo bor det nesten 620 000 innbyggere. Byen skiller seg fra resten av landet både fordi 
veksten er sterkere og fordi tilveksten av barn i skole- og barnehagealder er svært høy. 
Ingen andre norske byer har tilnærmet så sterk vekst blant de yngste i befolkningen – på 
10 år har vi fått 10 000 flere barnehagebarn samtidig som vi har innfridd retten til 
barnehageplass. Befolkningsfremskrivningene tyder på at Oslos befolkning vil vokse til i 
overkant av 830 000 innbyggere i 2030. Det  må tas høyde for fortsatt kraftig vekst når 
budsjetter planlegges. 
 
Bydelene har ansvar for de primære helsetiltak for befolkningen, sosialtjenestene, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste, fritidstilbud for barn og unge, barnevernet, tiltak for 
mennesker med psykiske lidelser og for funksjonshemmede, tiltak for eldre og for 
utviklingshemmede. Bydelene har ansvar for lokale parker og nærmiljøanlegg og utleie av 
torg, fortau m.v. Videre har bydelen ansvar for drift av kommunale barnehager og 
oppfølging av driftsavtaler med private barnehager. 
 
I bydelene brukes det i 2013 om lag:  

 1,9 mrd. til helse, sosial og nærmiljø,  
 5,2 mrd. til barnehager,  
 2,2 mrd. til barn og unge,  
 6,9 mrd. til pleie og omsorg  
 1,3 mrd. til arbeidsmarkedstiltak,  kvp, 

sosialhjelp 
 
 
 
Byrådets mål  
 
•Høy akuttberedskap og kvalitativt gode legetjenester  
•Alle skoler skal ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste  
•Gi flere muligheten til å forsørge seg selv  
•Ha et tilstrekkelig og variert botilbud til kommunens vanskeligstilte og til personer med 
nedsatt funksjonsevne  
•Løse opp åpne russcener i Oslo  
• Et kompetent barnevern skal gi hvert enkelt barn riktig hjelp  
• Flere eldre skal oppleve seniorsentrene som et attraktivt tilbud  
• Flere eldre skal kunne bo hjemme og mestre egen hverdag  
• Flere eldre skal tilbys et boligtilbud med mulighet for omsorg døgnet rundt  
• Våre sykehjem skal være beboernes hjem  
• Hjemmeboende med demens skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag  
 
Tiltak  
 
- Etablere en moderne Storbylegevakt  
- Utvide tilbudet ved helsestasjonene og skolehelsetjenesten  
- Følge opp boligbehovsplanen og prøve ut ordninger som stimulerer til selveierskap  
- Videreføre arbeidet med å etablere boliger for personer med dobbeltdiagnoser  
- Videreføre og videreutvikle sentrumsarbeidet i samarbeid mellom kommune, politi, 
spesialisthelsetjenesten og frivillige aktører  
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- Styrke samarbeidet mellom barnevern og skole og mellom barnevern og barnehage  
- Videreutvikle seniorsentrene som en sosial og aktiv møteplass med et mangfold av 
aktiviteter  
- Innføre ”hjelp til selvhjelp” prinsipper i hjemmetjenesten i alle bydeler og styrke arbeidet 
med rehabilitering og forebygging  
- Ferdigstille 117 nye Omsorg+ boliger i 2014  
- Redusere antall tosengsrom  
- Utvikle et variert aktivitets- og dagtilbud for demente som bor hjemme og demensteam i 
alle bydeler  
 
Bydel Frogners befolkning 2013, befolkningsprognose 2013-2017 
 
Kriteriesystemets andeler forteller hvor stor prosent av de ulike parametre bydelen har av 
hele Oslos befolkning; vekt forteller oss hvor stor del av totalvekt 1,0 det enkelte 
parameter har i forhold til de øvrige, innen det enkelte funksjonsområde. Når andel og vekt 
mulitipliseres, framkommer hvor stor andel bydelen tildeles av den sum penger bystyret 
avsetter innenfor det enkelte parameter. Når alle kosnadsnøklene innenfor det enkelte 
funksjonsområdet summeres, framkommer den sum penger bydelen får av bystyrets 
samlede økonomiske avsetning på funksjonsområdet.  
 

 
 
Oversikt over kriterieandeler, vekt og kostnadsnøkler innen sosialhjelp: 
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Det har skjedd betydelige befolkningsendringer siden bydelsreformen i 2004, med en 
samlet befolkningsøkning på 16,6 %. Gruppen førskolebarn har økt med 25,3 %. Gruppen 
på barnetrinnet har økt med 25,4 %. Gruppen på ungdomstrinnet viser små endringer, 
mens den eldste ungdomsgruppen har økt med vel 25 %. Gruppen 20-29 år viser en 
økning på 36 %. Gruppen yngste eldre har vokst med 24 % siden 2004, mens gruppen 
eldste eldre er blitt redusert med 9,5 %.  
 
Bydel Frogner pr 1.1. (korr) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0-5 år 2 234 2 302 2 374 2 422 2 528 2 665 2 769 2 856 2 800 

6-12 år 1 420 1 469 1 485 1 527 1 544 1 595 1 639 1 707 1 781 

  13-15 år 659 646 640 621 650 617 648 648 694 

16-19 år 950 1 001 1 111 1 160 1 185 1 223 1 194 1 211 1 195 

   20-29 år 10 176 10 392 10 596 10 908 11 419 12 110 12 730 13 197 13 872 

   30-39 år 10 384 10 360 10 132 10 038 10 055 10 239 10 500 10 482 10 732 

   40-49 år 5 146 5 345 5 542 5 768 5 792 6 032 6 110 6 092 6 228 

   50-66 år 8 530 8 646 8 707 8 786 8 926 9 072 9 203 9 157 9 218 

67-79 år 3 178 3 184 3 223 3 298 3 386 3 403  3 507 3 716 3 968 

   80+ år 2 365 2 295 2 237 2 240 2 133 2 192 2 172 2161 2141 

I alt 45 042 45 640 46 047 46 768 47 618 49 148  50 472 51 227 52 629 
 

Bydel Frogner - befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2013-2017 
  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 
1.1.2013 2 968 2 539 1 175 25 618 15 836 4 196 889 646 530 54 397 
1.1.2014 3 122 2 571 1 334 26 367 16 035 4 498 842 642 507 55 918 
1.1.2015 3 265 2 635 1 410 27 040 16 388 4 735 828 607 501 57 409 
1.1.2016 3 405 2 715 1 444 27 662 16 723 4 934 820 599 486 58 788 
1.1.2017 3 531 2 787 1 463 28 324 17 084 5 106 792 592 468 60 147 
 
Forventet fødselstall  2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 år       647       734        777       815       849       878 
 

Rekruttering til barnehager 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 år 588 574 645 679 709 736 
2 år 489 522 504 564 591 615 
1-2 år 1077 1096 1149 1243 1300 1351 
3 år 419 434 459 441 490 512 
4 år 346 372 381 401 383 425 
5 år 311 332 356 365 383 365 
3-5 år 1 076 1 138 1 196 1 207 1 256 1 302 
 
Befolkningsprognosen viser at førskolegruppen forventes å vokse med 26 % de nærmeste 
5 årene. Dette er høyere enn forventet for ett år siden (14 %). Antall fødsler forventes å 
øke med 35 % i samme periode. Samlet stiller dette krav til fortsatt vekst på 
barnehagesektoren. 
Aldersgruppen 6-15 år (barne- og ungdomstrinnet) viser en vekst på vel 300 skolebarn, 
tilsvarende 12 % i 5-årsperioden. Dette er betydelig høyere enn forventet for ett år siden, 
da prognosen tilsa en økning på 7%. 
Gruppen yngste eldre (67-79år) forventes å vokse med 28 % de nærmeste 5 år, mens 
gruppen eldste eldre forventes å få en 13,5 % reduksjon.  
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Behov for aktivitetstilpasning, jf befolkningsprognosen  
 
Befolkningsendringer: 

 Antall fødsler øker 
 Antall førskolebarn og skolebarn øker 
 Det blir betydelig flere personer i gruppen 67-79 år  
 Det blir færre i gruppen 80-89 år  
 Det blir færre i gruppen 90+  

 
Befolkningsendringene tilsier:  

 80-100 nye barnehageplasser i 2013 
 økte ressurser til helsestasjon og barnevern 
 planlegging av ny barneskole 
 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   
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Miljørettet helsevern / folkehelse  (kostrafunksjon 233, 241) 
 
Folkehelsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig. 
Folkehelsearbeid skal bidra til å forebygge helsesvikt, fremme helsen og gi et 
grunnlag for å målrette helsetjenesten og planarbeidet i kommunen. 
 
1. Ansvarsområde 
 
Funksjonsområde 1 A Helsetjenester, omfatter bydelshelsetjenesten, fastlegeordningen, fysioterapi-tjenesten, 
tjenester til personer med psykiske lidelser, folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og smittevern.  
Ny lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene og ny folkehelselov ble gjort gjeldende fra 01.01.2012. 
Folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, forebygge helsesvikt og fremme god helse i 
befolkningen. Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle sektorer. Miljørettet helsevern og smittevern er lovfestede, 
samfunnsrettede ansvarsområder innen det forebyggende helsearbeidet.  
Det individrettede helsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig innenfor forebyggende, 
behandlende, habiliterende og rehabiliterende helsearbeid. 
 
2. Situasjonsbeskrivelse og målsettinger 
 
Kommunehelsetjenesten  
Oslo kommune har per 01.05.2012 til sammen 483 fastleger med 647 000 personer registrert på listene. Dette betyr 
at mange utenbysboende har valgt å ha fastlege i Oslo. Det er et årlig oppgjør mellom kom-munene for å 
kompensere for dette. Med unntak av studenthelsetjenesten, som har avtale om fellesliste  
med kommunen sentralt, har fastlegene avtale med bydelene. Det er en samlet kapasitet på listene for 688 481 
personer, noe som tilsvarer 106 % av etter-spørselen og er på linje med Helsedirektoratets anbe-falte kapasitet. 
Dette gir innbyggerne en reell mulighet til å velge fastlege og kommunen en rimelig mar-gin for fortløpende 
kapasitetsøkning i takt med befolkningsveksten. Fastlegene dekker det meste av legetjenestene ved helsestasjonen 
og skolehelsetjenesten i bydelene. Bydelene må vurdere kapasiteten hos fastlegene i tråd med 
befolkningsutviklingen, og sørge for å søke om nye hjemler slik at befolkningens rett til fastlege ivaretas.  
Alle bydelene har ansatt en bydelsoverlege som blant annet har oppgaver som kommunelege etter 
kommunehelsetjenesteloven og er sekretariat for bydelens samarbeidsutvalg med fastlegene.  
Oslo har god fysioterapidekning, med 540 årsverk til fysioterapi i kommunehelsetjenesten. I alt 65 % av 
fysioterapiårsverkene i bydelshelsetjenesten, utføres av privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale om 
driftstilskudd. Byrådet vil understreke viktigheten av å integrere arbeidet avtalefysioterapeutene utfører i den øvrige 
bydelshelsetjenesten.  
 
Miljørettet helse og smittevern  
Det er utfordringer innen miljørettet helsevern og smittevern i Oslo. Pandemiberedskap, tiltak mot le-gionella, 
håndtering av resistente bakterier som MRSA, og individuell oppfølging og behandling av tuberkulose, er 
eksempler på dette. Oslo kommunes smittevernplan ble revidert i 2010. Arbeid på lokalt nivå rettet mot faktorer i 
miljøet som kan forårsake sykdom er viktig. Bydelene må sørge for en godt fungerende bydelsoverlegefunksjon 
med tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de samfunnsmedisinske oppga-vene. 
 
Folkehelse  
Oslo har ansvar for å fremme folkehelse i egen tjenesteyting og forvaltning. Dette gjelder for planlegging og 
regional utvikling. Kommunen har et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjonen i det brede og 
sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt. Det er viktig å understøtte folke-helsearbeidet i bydelene. 
Byrådet vil vektlegge opplysningsarbeid og informasjon fra helsetjenesten.  
Byrådet vil fremme ny Folkehelseplan for Oslo 2013-2016 som vil fastsette innsatsområder i arbeidet med å bedre 
helsen til Oslos befolkning og redusere helse-forskjeller. Byrådet ønsker at barn og unge blir et særskilt 
satsingsområde i planperioden. Ansvar for koordinering og oppdatering av planen er lagt til Helseetaten. Bydelene 
forutsettes å planlegge og iverksette lokale tiltak basert på kunnskap om helse-tilstanden i bydelen.  
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Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012. Grunnlaget for reformen er lagt i ny folkehelselov, ny helse- og 
omsorgstjenestelov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Reformen er fra myndighetenes side beskrevet som en 
retningsreform, hvor intensjonen bl.a. er å bygge opp tjenester og kompetanse i kom-munen som skal avlaste 
sykehusene. Et sentralt mål er å forhindre unødvendige sykehusinnleggelse. Vide-re har reformen folkehelse og 
forebygging som viktige satsingsområder.  
To viktige økonomiske virkemidler er innført for å sikre gjennomføring av reformen. En utvidet beta-lingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter, og en medfinansieringsordning hvor kommunen for noen pasi-entgrupper skal dekke ca 
20 prosent av kostnadene ved sykehusbehandling.  
Kommunen har fått betalingsansvar fra første dag for pasienter som blir liggende på sykehus etter at de er 
utskrivingsklare. Midlene som er overført til dekning av dette er fordelt til bydelene. Liggetiden etter at pasienten 
er meldt utskrivingsklar er redusert fra gjennomsnittlig 4,84 døgn per pasient i 2011 til gjen-nomsnittlig 0,30 døgn 
per juli 2012. Bydelene har fulgt opp reformen blant annet ved å bruke overførte midler til styrking av 
hjemmetjenester, innsatsteam, døgntilbud og bestillerkontor. Pasienter som skrives ut er i mange tilfeller sykere 
enn tidligere. Byrådet vil følge opp og sikre at kompetansen i kommunehelsetjenesten og samarbeidet med 
spesialisthelsetjenesten er godt nok til å ivareta disse pasientene.  
Når det gjelder medfinansieringen, er det fortsatt mye usikkerhet knyttet til ordningen. Data som har gitt grunnlag 
for finansieringen er usikre. Dette tilsier at midlene til medfinansiering inntil videre skal holdes sentralt. 
Innen 2016 skal kommunene ha et akutt døgntilbud som for noen pasienter er alternativ til sykehusinn-leggelse. 
Kommunene skal samarbeide med helseforetakene om etablering av slikt tilbud. Ordningen skal finansieres med 
midler fra helseforetakene og Helsedirektoratet.  
Akutt døgntilbud i Oslo etableres når statlig finansiering er avklart.  
Helsemyndighetene deler årlig ut midler til etablering av nye tiltak som fremmer folkehelse og som fore-bygger 
sykdom, blant annet til frisklivssentraler og andre lavterskeltilbud. Flere bydeler har etablert slike tilbud.  
Ny Storbylegevakt og utviklingen av Aker er viktige samhandlingsområder som i tillegg til lokale tiltak, kan 
forebygge og redusere opphold i sykehus.  
Oslo kommune og Helse Sør-Øst er enige om at Oslo skal være en foregangskommune for samhandling, og 
”Samhandlingsarena Aker” er en sentral del av dette. Prosjektet ledes av Oslo kommune. Helse Sør-Øst har 
forpliktet Oslo universitetssykehus (OUS) til å koordinere alle sykehusenes deltakelse i prosjektet. Sam-
handlingsarenaen skal representere en fornyelse av tjenestetilbudet til befolkningen i Oslo, svare til 
storbybefolkningens behov og bidra til at fremtidige helseutfordringer kan møtes i et nyskapende og nært 
samarbeid mellom sykehusene og kommunen.  
Tjenestetilbud som opprettes ved samhandlingsarena Aker skal være bydelsovergripende. Akutt døgntil-bud, 
legevakt og rehabilitering vil være sentrale kommunale utføreroppgaver. Det arbeides tett med sykehusene både om 
pasientrettede tiltak og for å etablere sentre for kunnskap og kompetanseutvikling. Rehabiliteringsavdeling ble 
etablert i 2011. Videre er det planlagt etablering av Geriatrisk ressurssenter og senter for migrasjonshelse. Det 
arbeides med utredning av andre tiltak i samarbeid med OUS. Det søkes statlige tilskudd for å bidra til 
gjennomføring av tiltakene.  
Det er lagt en god struktur for samarbeidet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst og mellom bydele-ne/etatene 
og sykehusene. Det er etablert samarbeidsutvalg, og det samarbeides om å utvikle planer og tjenestetilbud som 
omfatter begge tjenestenivåer og som reduserer gråsoner og mangler i tjenestekjedene. Det er inngått 
samarbeidsavtaler på en rekke områder for å oppfylle de krav som er satt i helse- og omsorgs-tjenesteloven.  
Samhandlingen mellom Oslo kommune og spesialisthelsetjenesten fungerer godt, og forutsatt at staten stiller 
nødvendige ressurser til disposisjon, er forutsetningen for å oppfylle reformens intensjoner gode. 
 
Psykisk helsearbeid  
Bydelene har ansvar for å tilby nødvendig hjelp og tjenestetilbud til brukere som trenger dette på grunn av sin 
psykiske helse.  
Den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse og Oslos handlingsplan for psykisk helsearbeid 2004-2008 ble 
avsluttet i 2008, men oppfølgingen av det psykiske helsearbeidet videreføres i 2012 på samme nivå som i 2011. 
Staten stiller fortsatt krav til kommunene om rapportering knyttet til iverksettelse av tiltak og bruk av ressurser på 
en rekke sentrale områder innen psykisk helsearbeid for 2013. 
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Bydelene har utarbeidet lokale handlingsplaner for det videre arbeidet. Dette er et ledd i en bevisst koor-dinering av 
det psykiske helsearbeidet opp mot hvert individs behov, og skal bidra til at innsatsen innenfor det psykiske 
helsearbeidet i kommunen fortsatt opprettholdes.  
Mange av dem som har rusmiddelmisbruk som et tilleggsproblem til sin psykiske lidelse, eller rusmid-delmisbruk 
som følge av sin psykiske lidelse, har behov for tjenester og hjelpetiltak både fra spesialist-helsetjenesten og 
kommunen. Det er en stor utfordring å etablere egnede tilbud til denne gruppen men-nesker innen psykisk 
helsearbeid, og det er behov for tett samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten. 
 
Brukermedvirkning, brukerundersøkelser booppfølging og boligtiltak, samt samarbeid og dialog med 
spesialisthelsetjenesten vil fortsatt være viktige innsatsområder i videreutvikling, oppfølging og rappor-tering av 
psykisk helsearbeid for 2013.  
Det er i 2010 gjennomført en individuell kartlegging av brukere med tung rus- og psykiatriproblematikk og med 
behov for omfattende bistand til å mestre og beholde sine boforhold. Kunnskap om status, utford ringer og behov 
knyttet til brukergruppene med de største behovene vil legges til grunn i det videre ar-beid i 2013. Målet er å 
etablere varige tilpassede boligløsninger for denne heterogene gruppe med sine ulike utfordringer og sammensatte 
behov 
 
Byrådets mål er å: 
 sikre at konsekvenser for folkehelse skal vurderes i alt planarbeid  
 bedre helsen til Oslos befolkning med fokus på utsatte grupper  
 sørge for at befolkningen tilbys likeverdige helsetjenester uavhengig av bakgrunn  
 sikre gode pasientforløp og en god behandlingskjede ” hjemmefra og hjem igjen ”  
 videreutvikle Aker som samhandlingsarena  
 samarbeide med Universitetet i Oslo om viktige områder for forskning og utvikling  

. 
 
 
3. Strategier og tiltak 
 
For å nå målene vil byrådet: 
 
- at alle bydeler skal ha en folkehelseplan som følger opp og konkretiserer satsinger i sentral folkehelse-plan  
- samarbeide med ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner og private virksomheter om tjenester og tiltak som 
kan skape merverdi for brukerne, deres familier og lokalsamfunnet.  
- ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne i egen bydel  
- gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak som reduserer helseforskjeller  
- øke innsatsen på forebygging og rehabilitering  
- etablere frisklivssentraler og frisklivstilbud i bydelene i tråd med befolkningens behov  
- forebygge psykiske lidelser og sikre tidlig intervensjon  
- at informasjon skal nå alle og tilgjengeligheten til tjenestene skal være god  
- benytte tolk når det er nødvendig for å sikre god kommunikasjon  
- bygge Samhandlingsarena Aker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og de andre sykehusene som betjener 
Oslos befolkning  
- at bydelene medvirker til utvikling av Samhandlingsarena Aker  
- legge til rette for at ansvar for medfinansiering kan overføres til bydelene  
- utvikle lokale tilbud som gir redusert behov for spesialisthelsetjeneste  
- at elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling skal være standard i kommunal tjenesteproduk-sjon og 
samhandling  
- at bydelenes samordnede planer for barn og unge i en vanskelig livssituasjon utvides til å omfatte fore-bygging av 
vold i nære relasjoner  
- videreføre og utvikle tiltak som forebygger overgrep.   
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Bydelshelsetjenesten i et folkehelseperspektiv 
 
Tjenester og organisering 2013  
 

 
 
 folkehelseaspekter ivaretas gjennom tverrfaglig folkehelseengasjement og 
samhandling: 

: 
Utfører: Oppgaver: 
Bydelsoverlegen  Plan og utvikling 

 sikring av enhetlig kvalitet med internkontrollsystemer ved helsestasjonen/ skolehelse-
tjenesten/institusjoner 

 vurdering av barnehagesøknader på medisinsk grunnlag 
 forskriftsfestet myndighet vedr legemiddelhåndtering 

Helsekonsulent  Generelt helsefremmende arbeid inkl LA21, 
 teknisk hygiene, inkl støysaker, bolighygiene m.m., 
 godkjenning av virksomheter som barnehager/skoler iht helseforskrifter, 
 oppfølging av frisør, skjønnhetssalonger m.m., 
 bestilling av influensavaksiner. 

Bestillerkontoret  vurdering* av inneliggende pasienter på sektorsykehuset 
 vurdering* ved inntak i sykehjem og heldøgnsinstitusjon 

*) team I og innsatsteam i tett samhandling med OSCAR lokalmedisinske senter 
Stabsfunksjoner  planoppgaver, inklusive årlig rullering av beredskaps- og smittevernplan 

 sekretær i samarbeidsutvalget for fastlegene 
 kontrakts- og kvalitetsoppfølging av fastleger og avtalefysioterapeuter 
 arbeid med og oppfølging av internkontrollsystemer/tilsyn i bydelens helsetjenester 

Utpekt fastlege  utøvende smittevern  
 psykisk helsevernloven/tutel 

Helsestasjon,  Tuberkulosearbeid inkl DOT(direkte observert behandling) 
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hjemmetjeneste   Intensivert samhandling med BUP vest, barnevern og ungdomstjenesten 
Fastlegene  Reisevaksiner  

 Sosiallegearbeid 
 Dag- og hverdagsrehabilitering ved OSCAR lokalmedisinske senter 

Barnevern  Barneverntjenesten skal utvikle samarbeidstiltak med andre tjenester i bydelen.  
Lokale tiltak etableres i samhandling mellom barnevern, helsestasjon for ungdom, 
skolehelsetjenesten, kommunepsykolog, Ungdomstjenesten, OSCARhus mv. 

Kjøp av 
spesialkompetanse 

 helsemessige konsekvenser i forbindelse med store utbyggingsprosjekter ivaretas i 
samarbeid med Bymiljøetaten/Helseetaten. 

 
 
 
 
Samhandling 
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•  OSCAR lokalmedisinske senter, samhandlingsprosjekt 2011-14                                              
.... 
 

OSCAR lokalmedisinske senter skal være et flerbrukssted med aktivitet fra morgen til kveld:  
- frisklivssentral for personer i særlig risiko for å utvikle sykdom; 
- dagrehabiliteringssenter for hjemmebundne personer med fysisk funksjonssvikt, med målsetting å forebygge/ forhindre/ 
utsette institusjonalisering; 
- demenssenter, et aktivitets- og avlastningssted for begynnende demente;  
- helseakademi på kveldstid for brukergrupper, interesseorganisasjoner, pårørendegrupper, pårørendeskole;  
samt innvandrerorganisasjoner med fokus på innvandrerhelse mm.   
 
  
Valgte strategier 
 
OSCAR FRISKLIVSSENTRAL – et mestringstilbud til risikogrupper 
 

Hovedmål: Mestring av hverdagens utfordringer i eget liv. 
 

OSCAR frisklivssentral – et lavterskeltilbud til personer bosatt i Bydel Frogner, med særlig risiko for å utvikle sykdom. 
Bydelen har et særskilt fokus på forebyggingstiltak overfor personer i risiko for utvikling av helsemessig funksjonssvikt.  
Bydelen bistår personer i alle aldre i utpekte risikogrupper, til å kunne ta forsterket ansvar for egen helse, bl.a. gjennom fysisk trening,  
bedre kostvaner, endret livsstil, styrket selvtillit,  ”rask psykisk helsehjelp” m.m.  
Ansvarlig: Bydelshelsetjenesten i Bydel Frogner 
Samarbeidspartnere: NAV Frogner, helsestasjonen, fastleger, avtalefysioterapeuter, hjemmetjenesten, ungdomstjenesten, Diakonhjemmet 
Sykehus, HiOA   
 
OSCAR DAGREHABILITERING for hjemmebundne personer med fysisk funksjonssvikt  
Dag- og hverdagsrehabilitering for hjemmebundne med transportbehov, mandag-fredag kl 10-15. 
 

Hovedmål: Mestring av hverdagens utfordringer i eget hjem. 
 

Bistå hjemmebundne til å kunne klare seg best mulig på egen hånd i eget hjem, d.v.s. utenfor institusjon, gjennom fysisk trening, praktisk 
opplæring i hverdagens gjøremål heriblant personlig stell, påkledning, matlaging mm;  
bidra til å styrke selvtillit og trygghet gjennom å gi et omsorgstilbud i en sosial ramme.   
Ansvarlig: Bydelshelsetjenesten i Bydel Frogner 
Samarbeidspartnere: Hjemmetjenesten, fastleger, avtalefysioterapeuter, Diakonhjemmet Sykehus, HiOA   
 
OSCAR demenssenter   
Hukommelsestilpasset aktivitets-, mestrings-, avlastnings- og behandlingstilbud, tilpasset demensrammede men også disses 
familie og venner. Åpningstid mandag-fredag 14-17 (demenssenter) , annenhver lørdag og søndag 12-18. 
 

Hovedmål: Tilbud om variert aktivitet til demensrammede i alle aldre, med siktemål å bevare fysisk helse, gi opplevelser, forebygge 
ensomhet og isolasjon, avlaste pårørende. 
Utvikling/drift: Bydel Frogner / Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Samarbeidspartnere: Hjemmetjenesten, fastleger, Diakonhjemmet Sykehus.  
 
OSCAR HELSEAKADEMI  -  frisklivssamlinger 
Kurs, seminar og informasjonsmøter m.v. i regi av brukergrupper, interesseorganisasjoner, pårørendegrupper, pårørendeskole; 
samt innvandrerorganisasjoner med fokus på innvandrerhelse mm.  Mandag-torsdag ettermiddag/kveld. Åpent for alle. 
 
Hovedmål: Gjensidig opplæring og erfaringsutveksling, styrking av den enkeltes evne til selvhjelp, bl.a. gjennom å gi et fellesskapstilbud i en 
sosial ramme på OSCAR. 
Utvikling/drift: Bydel Frogner / Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Samarbeidspartnere: Frivillige lag og organisasjoner engasjert i forebyggende helsearbeid, innvandrerorganisasjoner, Frivilligsentralene, 
Ungdomstjenesten, bydelens ungdomsskoler.  
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HELSEAKADEMI - OSCARs satelitter 
 

Seniorsentre (Frogner, Majorstuen, Bygdøy) 
 

Aktive og spreke eldre er en ressurs for kommunen og nærmiljøet. Bydelens tre seniorsentre byr på en rekke helsefremmende og 
forebyggende tilbud som bidrar til at eldre holder seg aktive og lever lenge og godt hjemme.  Sentrene har tiltak som inspirerer eldre til å 
holde seg fysisk og mentalt aktive, ha et sunt kosthold og være engasjert i lokalmiljøet. Frivillig innsats er sentralt i sentrenes virksomhet, og 
bidrar til at de er kostnadseffektive i drift. I tillegg skaper det stor aktivitet; eldres ressurser, kompetanse og interesser etterspørres og 
verdsettes, og den psykiske velværen øker både hos de som gjør innsatsen og hos de som får glede av hjelpen.  
 

Fellesskap.  
Seniorsentrene er pensjonisters møteplass i nærmiljøet. De ulike aktivitets-, kultur- og servicetilbudene kan, foruten selve opplevelsen, være 
nøkkelen til fellesskap, kommunikasjon og velvære. Dette forebygger sykdom og fremmer god helse. 
 

God mat. 
Eldresentrene bidrar til å fremme et godt kosthold ved å tilby næringsrik og varm mat i hyggelige fellesskap. Mange eldre kan være lite 
påpasselige med måltidene, og får ikke alltid spist variert og sunn mat, noe som lett kan føre til feil- og underernæring.  
 

Trimtilbud.  
Eldresentrene stimulerer eldre til å holde seg fysisk aktive ved å tilby varierte lavterskeltilbud som tur- og trimgrupper. Enkle tiltak gir eldre 
bedre fysisk form, styrke og balanse.  
Helseinformasjon.  
Seniorsentrene arrangerer temamøter og har informasjonsmateriell om forebygging og mestring av aldersrelaterte helseproblemer, og det 
tilbys hår- og fotpleie.  
 

Aktivitets- og kulturtilbud. 
Seniorsentrene gir mulighet til læring, mestring og personlig vekst gjennom kursvirksomhet på ulike områder, bruk av egen 
kompetanse/erfaring ved å undervise andre, eller ved å delta i ulike aktivitets- og kulturtilbud.  
Seniorsentrene er rimelige tiltak samfunnsøkonomisk, og medvirker til å dempe presset på tyngre tjenester som dagsenter, hjemmetjenester 
og sykehjem, bl.a. gjennom dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.   
 

Frivilligsentraler (Frogner, Tidemandsstuen) 
 

Bydel Frogner har to frivilligsentraler. Målsettingen er: 
-mobilisere frivillige til å sette i gang aktiviteter som styrker kontakten mellom mennesker i nærmiljøet, på tvers av generasjoner og kulturer, 
-formidle kontakt mellom mennesker som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet, og dem som ønsker å motta en slik innsats. 
 

Dette er steder med kreative rom og møteplasser i nærmiljøet. Her kan du møte mennesker i ditt lokalmiljø, være med på forskjellige 
aktiviteter, foreslå nye aktiviteter, ta en kopp kaffe, spise en enkel lunsj eller lese aviser og bøker. Frivilligsentralen formidler kontakt mellom 
mennesker som har tid og lyst til å bruke noe av sin tid på andre mennesker, eller som selv har behov for hjelp til noe. 
”Varme hjerter på Frogner” tilbyr kontakt og besøkstjeneste. Ordningen er et samarbeid mellom  Nasjonalforeningen for folkehelsen og 
frivilligsentralene i bydelen.  http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Bilder/_Fra%20konvertering/Bes%C3%
B8kstjeneste.pdf 
Hvis du trenger en pause fra hverdagens kjas og mas, kan du delta på "Kreativt pusterom”,  http://kreativtpusterom.blogspot.com/ 

Det etableres lørdagstilbud på dag-/ettermiddagstid ved OSCAR, i regi av Tidemandsstuens frivillige, i forebyggingen av ensomhet blant 
voksne og eldre, med bruk av teknikker fra tilsvarende tiltak blant voksne/eldre i bl.a. Antwerpen, f.eks. ”speed-dating” 1. 
 

 
 
 
 
Amaldhus aktivitetshus 
 

Amaldhus er et åpent tilbud i bydelen, for beboere mellom 18 og 67 år i som har hatt eller har psykiske 
problemer. Amaldhus er et sosialt og trivelig møtested, med et variert tilbud av kurs, aktiviteter og 

                                                           
1 Design led Innovations for Active Ageing (DAA): 
"Outreaching approach to socially isolated seniors"  
http://www.hel.fi/hki/Helsinki/en/international/news/daa_starts 
http://www.hel2.fi/daa/partners.html 
http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/ 
http://www.youtube.com/watch?v=7o-u0VKil0U  
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kulturtilbud. Med sin vakre beliggenhet og atmosfære i landlige omgivelser, er huset en oase i bydelen, et 
sted for meningsfulle aktiviteter ut fra den enkeltes ønsker eller behov. Her er atelier, datarom, keramikk-, 
musikk- og tekstilverksted. I tilknytning til verkstedene arrangeres det faste kurs. 

 
• bydelen rullerer fortløpende lokal handlingsplan for psykisk helsearbeid  
• bydelen har et nært samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus i forbindelse med 
gjennomføring av samhandlingsreformen, bl.a. inngått særskilt samarbeidsavtale  
• bydelen har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo og Akershus og med 
Kreftforeningen om prosjekter innen hverdagsrehabilitering/dagrehabilitering   
• bydelen tilrettelegger for tiltak som bedrer folkehelsen og utjevner helseforskjeller 
• bydelens BEREDSKAPS- og smittevernplan ”Når krisen er ute”, rulleres årlig. 
• Fastleger engasjeres til samhandlingsprosjekter i henhold til rammeavtale.     
• Bydelen tildeles 5 turnuskandidater innen fysioterapi ved bestillerkontoret fra 
februar 2013, med oppgaver i innsatsteamet/OSCAR LMS, med hovedfokus på 
individuelle rehabiliteringsprogrammer, allerede i utskrivningsfasen på 
Diakonhjemmet, og med individuell veiledning av og tiltak for hjemmeboende, samt 
råd og veiledning innen hverdagsrehabilitering overfor ansatte i hjemmetjenesten.  
• 12 kommuner/bydeler 2 er hver tildelt 1,7 mill kr i statlig tilskudd til etablering av 
pilotprosjektet ”Rask psykisk helsehjelp” fra 2013. Det skal være et tilbud til 
personer over 18 år med lettere til moderate problemer med angst og depresjon.  
Rask psykisk helsehjelp skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og 
behandling. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som 
er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. 
• NORAs hus, Pilestredet 75 er en bygård med 55 omsorgsboliger, kontor for 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp, dagsenter (somatikk/demens) og 14-sengers 
sykehjemsavdeling, som foreslås omgjort til demensavdeling.  
10 av omsorgsboligene øremerkes for begynnende demente fra 1.3.13, og i 
fellesarealer etableres dagaktivitetsplasser, NORAS HUS.  
Leilighetene vil i tillegg bli gjenstand for utviklingsprosjekt for velferdsteknologi, i 
samarbeid med Omsorgsbygg KF og Nasjonalforeningen NORAs hus, Demens+ .  
 
 
   
 
 

                                                           

2 Orkdal, Kristiansund, Stjørdal, Fjell, Lørenskog, Hurum, Molde, Modum, Notodden, Fosen, Oslo – Bydel Søndre 
Nordstrand, Oslo – Bydel Frogner. 
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NOTAT til Bydelsutvalget  

 
 

 

 

Abort - faktaark med statistikk 
1
 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,45

79:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70825:15,4579:1:6043:1:::0:0 

De siste ti årene har antall aborter falt blant tenåringer, og vi ser også et lite fall i den 
aldersgruppen som får utført flest aborter – 20-24 år.  

I 2011 ble det utført 15 343 svangerskapsavbrudd i Norge - på landsbasis tilsvarer det 13,3 
aborter per 1000 kvinner i alderen 15 til 49 år. Dette tallet har vært på om lag samme nivå 
siden 2000.  

 

Alders-
grupper:  

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

Totalt 
15-49 
år 

2011 12,7 27,6 22,6 16,6 11,3 4,4 0,4 13,3 

Tabell 1. Aborter i Norge 2011, antall per 1000 
kvinner. Kilde: Register over svangerskapsavbrudd. 

Selv om antall aborter per 1000 kvinner er forholdsvis stabilt, ser vi endringer innad i 
aldersgruppene. 

Abortratene er høyest for kvinner i alderen 20-24 år,  
dernest kommer aldersgruppen 25-29 år.  
Også aldersgruppen 30-34 år har i dag høyere aborttall enn tenåringsgruppen.  
 

Aborter blant tenåringer  

Aborttallene blant tenåringer i dag er lavere enn på 1980-tallet, da tallet lå mellom 20 og 23 
per 1000 kvinner. Etter 2005 har aborttallene for tenåringene variert mellom 13 og 18 aborter 

                                                           
1
 Folkehelseinstituttet 
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per 1000 kvinner. I 2010 og 2011 har ratene vært under 15 per 1000. Raten på 12,7 i 2011 er 
den laveste som er registrert for tenåringer siden abortregistreringen startet i 1979.  

 Aborter i aldersgruppen 20-24 år 

Aldersgruppen 20-24 år har den høyeste aborthyppigheten, men hyppigheten har falt svakt 
siden 2009 (figur 1). I 2011 ble det utført 27,6 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, dvs. 
nesten tre av 100 kvinner i alderen 20-24 år fikk utført en abort.  

Regional variasjon 

Antall aborter per 1000 kvinner viser stor variasjon mellom fylkene. Det gjelder alle 
aldersgrupper. Finnmark, Oslo og Troms hadde høyest avbruddstall per 1000 kvinner i 2011, 
med henholdsvis 19,4, 18,3 og 16,3 avbrudd per 1000 kvinner. Sogn og Fjordane, Rogaland, 
Møre og Romsdal og Agder-fylkene hadde de laveste avbruddstallene, mellom 10 og 11 
avbrudd per 1000 kvinner.  

I aldersgruppen 20-24 år hadde Oslo, Troms og Finnmark den høyeste hyppigheten av 
svangerskapsavbrudd både i 2010 og 2011.  

 

Medikamentell metode øker 

To av tre selvbestemte aborter foregår nå ved medikamentell behandling alene.  
Andelen var cirka 80 prosent i 2011. I 2006 var andelen vel 45 prosent.  

Flest avbrudd første åtte uker 

De fleste svangerskapsavbrudd blir utført i 6.- 8. svangerskapsuke. Tall fra 2011 viser at cirka 
65 prosent var utført innen utgangen av 8. uke. 

Nemndbehandlede aborter etter 12. uke 

Svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke betegnes som nemndbehandlede aborter, og 
svangerskapsavbrudd kan innvilges på bestemte vilkår. Begrunnelse for de aller fleste 
nemndbehandlede avbrudd er risiko for fosterskader, sosiale årsaker og/eller mors helse.  

Andelen aborter som utføres etter 12 uker, utgjør litt over fire prosent. I 2011 ble det utført 
639 nemndbehandlede aborter. 

Forebyggende tiltak 

En rekke tiltak er satt i verk for å redusere antall svangerskapsavbrudd, særlig i de yngste 
aldersgruppene. Tiltakene gjelder først og fremst informasjon om kropp og seksualitet og lett 
tilgang til prevensjon, samt tilbud om reseptfri nødprevensjon. Helsesøstre og jordmødre har 
fått forskrivningsrett for hormonal prevensjon (p-piller) til tenåringer. Andre tiltak er gratis 
kondomer, gratis opplysningstelefon om seksualitet, styrking av studenthelsetjenesten og 
opprettelse av helsestasjoner for ungdom.  
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Høye aborttall blant unge voksne er også et uttrykk for at kvinner av ulike årsaker ønsker å 
utsette tidspunktet for første fødsel. Dette medvirker til at gjennomsnittsalderen for fødsler i 
dag er nesten 30 år i Norge. 

Internasjonalt  

I dag har Norge, Danmark og Sverige selvbestemt abort, mens lovene i Finland og Island 
krever at lege skal innvilge abortsøknaden. Sverige har selvbestemt abort til 18 uker.  

De nordiske landene er på om lag samme nivå som andre vesteuropeiske land når det gjelder 
antall aborter per 1000 kvinner.  

 

Abortstatistikk 2011 / Folkehelseinstituttet:  

Fortsatt nedgang i svangerskapsavbrudd blant tenåringer 

 

I 2011 ble det utført 15 343 svangerskapsavbrudd i Norge. Dette er en svak nedgang på 392 

sammenliknet med 2010. Det viser tall fra Register over svangerskapsavbrudd ved 

Folkehelseinstituttet.  

Den nedadgående trenden i tenåringsabortene fortsetter. Fra 2010 til 2011 har andelen gått 
ned fra 14 til 12,7 per 1000, som er det laveste siden registreringen startet i 1979.  

Oppland hadde lavest aborthyppighet blant tenåringene i 2011 med 9,3 per 1000. Finnmark 
hadde høyest andel tenåringsaborter med 26,2 per 1000, deretter fulgte Troms med 16,8 og 
Nordland med 16,5.  

Nedgang også i aldersgruppen 20-24  

Aldersgruppen 20-24 år hadde også i 2011 den høyeste aborthyppigheten, som i de siste 20 
årene. Andel utførte svangerskapsavbrudd i denne aldersgruppen var 27,6 per 1000 kvinner, 
og viser en svak nedgang de siste årene.  

Oslo hadde den største aborthyppigheten i denne aldersgruppen med 37 per 1000 kvinner, 
mens Vest-Agder og Møre og Romsdal hadde lavest med 20,7. Oppland og Vestfold hadde 
størst nedgang fra 2010 med henholdsvis 5,4 og 5,3. Sogn og Fjordane hadde en økning på 
5,9.  

Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd  

Begjæringer om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke behandles i en abortnemnd.  
I 2011 ble det utført 639 svangerskapsavbrudd etter behandling i nemnd. Dette var 35 færre 
enn i 2010, da tallet var 674. De nemndbehandlede svangerskapsavbruddene utgjør 4,2 
prosent av det totale antallet utførte avbrudd.  
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Avbruddsmetode  

Medikamentell avbruddsmetode er den mest brukte praksis ved selvbestemte 
svangerskapsavbrudd. I 2011 ble 78 prosent av de selvbestemte svangerskapsavbruddene 
gjennomført medikamentelt. I 2006 var andelen 44 prosent.  

Regionale forskjeller  

Finnmark, Oslo og Troms hadde flest svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i 2011; 
henholdsvis 19,4 i Finnmark, 18,3 i Oslo og 16,3 i Troms. Sogn og Fjordane og Rogaland 
hadde færrest andel svangerskapsavbrudd med 10,1. Troms har hatt størst nedgang i andel 
svangerskapsavbrudd fra 2010 med 5,6.  

 

 

RAPPORT OM SVANGERSKAPSAVBRUDD 2011 

I 2011 ble det utført 15 343 svangerskapsavbrudd, det utgjør 25,5 % 
av alle fødte (60 220 jf. tall fra SSB). Dette er 392 færre 
svangerskapsavbrudd enn året før. Antall innmeldte begjæringer var 
17 226. Av alle utførte svangerskapsavbrudd i 2011 var 14 704 
selvbestemte, 
og 639 nemndbehandlede. Dette er en nedgang på 35 
nemndbehandlede avbrudd fra 2010, da tallet var 674. 
Finnmark, Oslo og Troms hadde flest avbrudd per 1000 kvinner i 
2011, henholdsvis 19,4 for Finnmark, 18,3 for Oslo og 16,3 for 
Troms. Sogn og Fjordane og Rogaland hadde færrest 
svangerskapsavbrudd, med 10,1 per 1000 kvinner. 
Nedgangen i andel tenåringsaborter fortsetter fra 2010 til 2011, fra 14,1 til 12,7 aborter per 
1000 kvinner. Dette er det laveste tallet siden registreringen startet i 1979. I 2000 var andelen 
på 20,1. Finnmark hadde høyest forekomst med 26,2 deretter følger Troms og Nordland med 
16,8 og 16,5 per 1 000 kvinner. Troms har hatt størst nedgang i andel avbrudd per 1 000 
kvinner fra 2010 med 5,6 per 1000. Oppland hadde lavest aborthyppighet blant tenåringer 
med 9,3. 
Aldersgruppen 20-24 år hadde også i 2011 den høyeste aborthyppigheten som i de siste 20 år. 
Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen var 27,6 dvs. nesten tre 
av 100 kvinner i denne aldersgruppen hadde fått utført en abort.  
Oslo hadde den største aborthyppighet i denne aldersgruppen, med 37 per 1000 kvinner mens 
Vest-Agder og Møre og Romsdal hadde lavest med 20,7. Oppland og Vestfold hadde størst 
nedgang fra 2010 med 5,4 og 5,3 per 1000 og Sogn og Fjordane hadde en økning på 5,9. 
 

Avbruddsmetode 
Medikamentell avbruddsmetode er den mest brukte praksis ved selvbestemte 
svangerskapsavbrudd. I 2011 ble 77,8 % av de selvbestemte svangerskapsavbruddene 
gjennomført medikamentelt. I 2006 var andelen 45,3 %. 
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Utførte svangerskapsavbrudd i Oslo fordelt per byde l 2011 

 
Totalt    3 020 
01 Gamle Oslo  331 
02 Grünerløkka  362 
03 Sagene   210 
04 St Hanshaugen 290 
05 Frogner   332 
06 Ullern   87 
07 Vestre Aker  124 
08 Nordre Aker  127 
09 Bjerke   119 
10 Grorud   124 
11 Stovner   143 
12 Alna   210 
13 Østensjø   160 
14 Nordstrand 137 
15 S Nordstrand  167 
Ukjent   97 

 

Forskjeller i antallet aborter blant kvinner med ulik etnisk bakgrunn / 

Folkehelseinstituttet:  

Publisert 19.09.2008 , oppdatert: 30.09.2008, 14:09  

 

Flyktninger tar flere aborter enn andre kvinner i Norge. Det viser den første norske 
undersøkelsen som tar for seg abort blant flyktninger, arbeidsinnvandrere og etnisk norske 
kvinner.  

Antallet aborter er klart høyest blant flytninger 

Blant 10 000 flyktningekvinner tok mer enn 1100 abort. Blant mer enn 100 000 norske 
kvinner ble det tatt 6 000 aborter. Antallet aborter er også høyere blant arbeidsinnvandrere 
enn blant etnisk norske kvinner.  

– Usikkerhet om framtiden og dårlig økonomi kan være noen av mekanismene bak disse 
tallene. Andre viktige faktorer en manglende informasjon om og bruk av prevensjon, 
kommunikasjonsproblemer og vansker med å finne fram i helsevesenet, sier Siri Vangen, 
forsker ved Divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, og overlege ved Nasjonalt 
kompetansesenter for kvinnehelse, Rikshospitalet. 

Hvem er med i undersøkelsen? 

Undersøkelsen er gjennomført blant kvinner bosatt i Oslo i alderen 15-49 år, og inkluderer 
alle aborter i denne gruppen kvinner fra 2000 til midten av 2003. Med i utvalget er etniske 
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norske kvinner, og kvinner som er flytninger eller arbeidsinnvandrere fra land med 
gjennomsnittelig middel- eller lav inntekt. Det vanlige er at aborttallene synker i land etter 
hvert som levestandarden øker.  

Andre resultater fra undersøkelsen  

• Kvinner i alderen 20-29 år tar oftest abort 

o Kvinner mellom 20-29 år tar flest aborter uansett gruppe, enn kvinner under 20 og 

over 30 år.  

o Flytninger tar flest aborter uansett aldersgruppe.  

o Blant kvinner under 25 år, tar arbeidsinnvandrere færre aborter enn etnisk norske 

kvinner i samme alder.  

o I alle andre aldersgrupper tar etnisk norske kvinner færrest aborter, 

innvandrerkvinner flere aborter, og flyktninger flest aborter per 1 000 kvinne. 

• Dobbelt risiko for abort hos etnisk norske kvinner med lav utdannelse 

o Etnisk norske kvinner med lav utdannelse har to ganger så høy risiko for abort enn 

etniske norske kvinner med høyere utdannelse.  

o Det er ikke tilsvarende sammenheng mellom utdannelse og aborttall hos 

immigrantkvinnene.  

o Høy utdannelse blant 2. generasjons innvandrerkvinner gir derimot betydelig 

redusert risiko for abort 

• Gifte eller ikke-gifte innvandrere tar abort like ofte 

o Det å være ugift fordobler sjansen for abort for etnisk norske kvinner, mens sivil 

status har liten eller ingen effekt på aborttallene for flyktninger eller 

arbeidsinnvandrere.  

o Blant arbeidsinnvandrere er det tre ganger så stor sjanse for abort hos kvinner som 

har 4 eller flere barn fra før, sammenliknet med kvinner som ikke har barn.  

o Blant etnisk norske er det tilsvarende effekt med økt risiko for abort for kvinner som 

har 2 eller flere barn. 

Utfordringen er tilgjengelighet av informasjon og prevensjon 

Følgende tiltak kan redusere aborttallene: 

• Informasjon om prevensjon i introduksjonsprogrammet for flytninger og innvandrere 

• Innsats for å nå fram med informasjon også til bosatte flyktninger og voksne 

arbeidsinnvandrere 

• Universell seksualundervisning i skoler 

• Lett tilgjengelige prevensjonsmidler, gratis for kvinner i alle aldre, spesielt for kvinner i 

aldersgruppen 20-24 år 

• Salg av angrepillen reseptfritt over disk 

Kilde: Vangen S, Eskild A, Forsen L. Termination of pregnancy according to immigration 
status: a population-based registry linkage study. British Journal of Obstetrics and 
Gynaecology (BJOG 2008;115:1309-1315) 
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Etnisk pakistanske kvinner i Oslo 

Føder flere barn og tar oftere abort  

Publisert 24.07.2007 , oppdatert: 05.03.2008, 15:26  
 

Det er forskjeller mellom etnisk pakistanske og etnisk norske kvinners reproduktive mønster, 
viser en studie som omfatter alle etnisk norske og pakistanske kvinner mellom 15 og 50 år i 
Oslo. Etnisk pakistanske kvinner føder flere barn og tar noe oftere abort enn norskættede 
kvinner.  

Studien tar for seg de tre årene 2000-2002 og viser at barnefødsler var hyppigere hos etnisk 
pakistanske enn hos etnisk norske kvinner i Oslo i denne perioden.  

12 prosent av de etnisk norske kvinnene fødte barn i løpet av de tre årene, mens det 
tilsvarende tallet for pakistanske kvinner var 23 prosent.  

Det var også noe flere etnisk pakistanske kvinner som tok abort. 4,7 prosent av de 
norskættede kvinnene fikk utført provosert abort, mot 5,1 prosent av de pakistanskættede 
kvinnene.  

Alle etnisk norske (94 428) og pakistanske (5 390) kvinner i alderen 15-50 år i Oslo i 
perioden 2000-2002 er inkludert i studien. Andre etniske grupper er ikke tatt med i studien. 

Alder og utdanning 

Blant norskættede kvinner var ung alder en avgjørende faktor, og 88 prosent av gravide 
tenåringer valgte abort. Til sammenlikning valgte 45 prosent av gravide, pakistanskættede 
tenåringer abort.  

Undersøkelsen avdekket også stor forskjeller i utdanning. Blant norskættede kvinner hadde 45 
prosent universitets- eller høyskoleutdanning, mot 6 prosent av de pakistanskættede.  
Studien tyder på at norskættede kvinner utsetter fødsler til utdanningen er unnagjort.  
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BYDEL FROGNER. Fokus på abort,  

statistikk 2011 / kvinner i fertil alder pr 1.1.2012 
 

Kvinner 1.1.12 

Ant aborter 

2011 16-17  18-19    20-24    25-29   30-39   40-49  
ant 

kvinner 

% abort  

16-49 år 

01 Gamle Oslo  331 255 349 1 889 3 191 5 621 2 545 13850 2,39 

02 Grünerløkka  362 196 360 2 746 4 451 6 196 2 487 16436 2,20 

03 Sagene  210 121 185 1 696 3 485 4 781 2 032 12300 1,71 

04 St. 
Hanshaugen  290 150 243 2 240 3 216 3 863 1 777 11489 2,52 

05 Frogner  332  246 405 3 057 4 210 4 802 2 872 15592 2,13 

06 Ullern  87 331 304 796 1 015 2 400 2 209 7055 1,23 

07 Vestre Aker  124 500 513 1 392 1 473 3 221 3 308 10407 1,19 

08 Nordre Aker  127 469 511 2 010 1 905 3 654 3 522 12071 1,05 

09 Bjerke  119 243 275 910 1 178 2 660 1 953 7219 1,65 

10 Grorud  124 302 322 827 1 001 2 102 1 977 6531 1,90 

11 Stovner  143 395 380 987 950 2 053 2 165 6930 2,06 

12 Alna  210 490 527 1 435 2 059 3 838 3 218 11567 1,82 

13 Østensjø  160 485 486 1 189 1 600 3 878 3 810 11448 1,40 

14 Nordstrand 137 544 537 1 388 1 414 3 621 3 643 11147 1,23 

15 S Nordstrand  167 568 566 1 229 1 239 2 704 2 708 9014 1,85 

Ukjent 97       1313   

TOTALT 3020       164369 1,84 

Sentrum  1 8 98 101 66 34 308  

Marka  30 25 47 40 81 143 366  

Uten registrert adresse  13 22 73 128 240 163 639  

        1313  
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VEDLEGG:  

OSLOby /  Aftenposten  Publisert: 16.jan. 2013 

http://www.osloby.no/nyheter/Frogner-overst-pa-abortstatistikken-7093005.html 

Kun Finnmark ligger høyere enn Oslo på abortstatistikken 

- Ikke slutt med p-pillen selv om det blir slutt me d kjæresten, oppfordrer 
helsesøster Inger Puntervold. 

I 2011 ble det utført 3020 aborter i Oslo. Det tilsvarer nesten 30 prosent av nyfødte barn samme 
år. Kun Finnmark lå høyere målt i svangerskapsavbrudd pr. kvinnelige innbygger, og KrFs 
bystyregruppe mener Oslo trenger en handlingsplan for å få aborttallene ned. 

 

Færre tenåringsaborter 

Det er også store forskjeller innad i hovedstaden. Mens antall aborter i Frogner og St. 
Hanshaugen tilsvarer 44,5 prosent av antall fødte, ligger tallet under 20 prosent i Østensjø, Ullern 
og Vestre Aker (se grafikk). 

Helsesøster i Frogner bydel, Inger Puntervold, jobber med jenter fra 12 til 20 år. Hun forteller at 
antall tenåringsaborter i bydelen er på vei ned, og at de årlig anslagsvis møter en håndfull unge 
jenter som er blitt gravide uten å ønske det. 

- Vi jobber forebyggende både på helsestasjon for u ngdom og på skoler. Det viktigste vi 
kan gjøre er å informere om prevensjon, sier Punter vold.  

Hun kan skrive ut resept på p-piller for tre år av gangen, slik at de eldste fortsatt har tilgang på p-
piller når de er for gamle til å gå på helsestasjonen. Helsesøsters viktigste prevensjonsråd lyder 
slik: Ikke slutt med p-pillen selv om det blir slutt med kjæresten. 
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Flere unge blir gravide fordi de slutter med p-pillen når forholdet tar slutt.  
Så innleder de et nytt forhold før de rekker å komme i gang med p-pillen igjen. 

KrFs gruppeleder i bystyret, Erik Lunde, er bekymret for Oslos aborttall. Han ber byrådet legge 
frem en handlingsplan. 
- Det er unødvendig at Oslo skal ligge så høyt og så mye høyere enn andre fylker i Norge. Det 
burde være mulig å gjøre tiltak som gjør at færre kommer i den situasjonen at de blir gravide når 
det ikke passer, og at flere som er i en vanskelig situasjon, og likevel blir gravide, kan velge andre 
alternativer. Lunde mener det er påfallende at det er så store geografiske forskjeller innad i Oslo. 
Folkehelseinstituttets offisielle statistikk viser hvor mange prosent antall aborter utgjør av antall 
fødte samme år. Hvor stor andel av gravide kvinner som tar abort finnes det ikke tall på. Men 
grovt regnet, hvis man ser bort fra uønskede aborter, og at man ikke vet hvor mange kvinner som 
er gravide til enhver tid, kan man regne seg til at nesten hver tredje gravide kvinne bosatt i  
Frogner bydel tok abort i 2011. 

Foreslår gratis prevensjon til alle kvinner under 2 5 år 
Da kvinner opp til 25 år fikk gratis prevensjon som prøveordning i Tromsø og Hamar ble færre 
gravide og færre tok abort. 

- Det er nærliggende å tro at det bor mange studenter i noen av bydelene i vest. Dette synliggjør 
behovet for å satse på tiltak for å forebygge uønsket svangerskap i aldersgruppen 20–24 år, hvor 
tallene er høyest, mener Lunde. 

Innbyggertall fra 2012 viser at Frogner bydel hadde  mer enn dobbelt så mange kvinner i 
aldersgruppen 20–24 år enn bydel Vestre Aker, men L unde mener likevel ikke at dette kan 
forklare alt.  

Han vil at Oslo kommune skal bidra til å få ned tallene gjennom bedre rådgivning og lett 
tilgjengelig prevensjon. Det må også legges til rette for at kvinner ikke blir tvunget til å ta et valg 
de egentlig ikke ønsker ved å gi bedre bolig- og avlastningshjelp, mener KrF-politikeren. 

Byråden mener tallene må ned  

- Det er et paradoks at aborttallene er så høye når prevensjon er så tilgjengelig, sier sosialbyråd 
Anniken Hauglie (H). 

Hun roser forslaget fra KrF og er svært positiv til å lage en handlingsplan. 

- Jeg synes aborttallene er for høye. Abort er et alvorlig inngrep og det er et mål å få disse tallene 
ned, sier Hauglie. 

Hun tror Oslos høye abortforekomst har sammenheng med at Oslo har en relativt ung befolkning. 

- Oslo er en ung by, og vi er også en universitetsb y, så det er en grunn til å tro at det er en 
sammenheng. Men det er et paradoks at aborttallene er så høye når prevensjon er så 
tilgjengelig. Og med de økonomiske ordningene vi ha r i dag, så skulle man tro at om det er 
én historisk tid man har anledning til å ta imot ba rn, så er det nå.  

Byråden åpner for å se nærmere på seksualundervisningen i skolen og hvordan Oslo innretter 
helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Hun tror også det kan være nødvendig å samarbeide 
tettere med studenthelsetjenesten. 

- Vi har mye seksualundervisning og det deles ut gratis p-piller, men i hvilken grad studentene 
fanges opp av dette, er jeg usikker på. 
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Hauglie vil også se på hvorfor det er så store bydelsforskjeller. 

Ifølge Helsedirektoratet er det høyt kunnskapsnivå og tilgang på informasjon, lett tilgang på 
tjenester, råd og veiledning og lett tilgang på prevensjon som påvirker aborttallene. Når man er 
20 år og flytter, kan noe av dette falle bort. Man går fra å få gratis prevensjon til å måtte betale 
selv. Og man må skaffe seg fastlege på egen hånd. 

-Forklaringen er sammensatt, men de høyeste abortratene finner vi i kategorien unge, voksne i 
aldersgruppen 20–24 år, og de er det mange av i Oslo. Mange unge voksne søker seg til Oslo 
både for studier og arbeid, sier seniorrådgiver Arild Johan Myrberg. 

-Hvis Oslo ligger høyt på grunn av unge studenter, hvorfor ligger Finnmark da på topp?  

-Finnmark har alltid ligget høyt på disse statistikkene. Familiemønstrene har vært annerledes 
med tidlige fødsler, mange alenemødre og i tillegg til eventuelle kulturelle årsaker har nok 
avstand til relevante helsetjenester en betydning. Dessuten er den seksuelle debutalderen lavere 
i Finnmark. 

Han mener det er viktig å se på helsetilbudet til u nge voksne og trekker frem en SINTEF-
studie fra 2010, hvor man sjekket effekten av grati s hormonell prevensjon blant 20-24-
åringer i Tromsø og Hamar.  

-Abortraten sank med 50 prosent, noe som viser at også pris har en effekt, sier Myrberg. 

KrF foreslår handlingsgplan mot høye aborttall i Os lo  
 

 

VEDLEGG:  

DAGEN /  Erlend Haddeland,  erlend@dagen.no 

http://www.dagen.no/2013/01/17/samfunn/arild%20johan%20myrberg/prevensjon/finnmark/10364
4 
torsdag 17. januar 2013, kl. 15:34  

Oslo vest aborterer mest 

Antall aborter i Frogner og St. Hanshaugen tilsvarer 44,5 prosent av antall fødte. 

I 2011 ble det utført 3.020 aborter i Oslo, melder Osloby.no. Innad i Oslo er forskjellene store. Til forskjell 

fra Frogner og St. Hanshaugen, så ligger aborttallet under 20 prosent i Østensjø, Ullern og Vestre Aker i 

forhold til antall nyfødte.  

Etterlyser tiltak 
KrFs gruppeleder i bystyret, Erik Lunde, er bekymret for Oslos aborttall. Han synes det er unødvendig at 

Oslo skal ligge så mye høyere enn andre fylker i Norge. Kun Finnmark lå høyere målt i svangerskapsav-

brudd pr. kvinnelige innbygger. 

Lunde etterlyser tiltak som gjør at færre kommer i situasjonen der de blir gravide når det ikke pas-
ser dem.  
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Ifølge Helsedirektoratet er det flere faktorer som påvirker aborttallene. Høyt kunnskapsnivå og tilgang til 

informasjon, lett tilgang på tjenester, råd og veiledning, og lett tilgang på prevensjon har størst innvirkning.  

Lunde forklarer tallene med store geografiske forskjeller innad i Oslo.  

Det er nærliggende å tro at det bor mange studenter i noen av bydelene i vest. Dette synliggjør beho-
vet for å satse på tiltak for å forebygge uønsket svangerskap i aldersgruppen 20-24 år, hvor tallene er 
høyest, mener Erik Lunde.  

Innbyggertall fra 2012 viser at Frogner bydel hadde mer enn dobbelt så mange kvinner i aldersgruppen 20–

24 år enn bydel Vestre Aker.  

Finnmark ligger alltid høyt 
Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg har en forklaring på Finnmarks høye aborttall. 

– Familiemønstrene har vært annerledes med tidlige fødsler, mange alenemødre og i tillegg til even-
tuelle kulturelle årsaker har nok avstand til relevante helsetjenester en betydning. Dessuten er den 
seksuelle debutalderen lavere i Finnmark, sier han. 

Han mener det er viktig å se på helsetilbudet til unge voksne og trekker frem en SINTEF-studie fra 2010, 

hvor man sjekket effekten av gratis hormonell prevensjon blant 20-24-åringer i Tromsø og Hamar. 

Ifølge Myrberg sank abortraten med 50 prosent etter tilbudet om gratis prevensjon ble iverksatt.   

 

 

VEDLEGG:  

AFTENPOSTEN, Publisert: 16.des. 2005 Oppdatert: 19.okt. 2011 

http://www.aftenposten.no/helse/Hvert-tredje-svangerskap-ender-med-abort-i-Oslo-indre-vest-

6416996.html 

Hvert tredje svangerskap ender med abort i Oslo indre vest 

I Majorstuen- og Frogner-området blir hvert tredje svangerskap avbrutt. 
Abortfrekvensen er dobbelt så høy som på østkanten.  

AV:ole kristian nordengen Publisert: 16.des. 2005 15:26Oppdatert: 19.okt. 2011 20:28 

 

Aborttallene i Oslo har i mange år sunket, men har økt igjen noe de siste to årene. Mange av dem 
som vurderer å ta abort, kontakter Amathea, rådgivningstjenesten for gravide.  Det er spesielt tre 
forhold som er vesentlige i forhold til valg av abort. Det første er om man opplever et indirekte 



13 

BYDEL FROGNER januar 2013 / Fokus på abort 

 

eller aktivt press fra den vordende far. Det andre er utdannelses- og arbeidsforhold, mens det 
siste er økonomi- og boligsituasjonen - om man bor alene eller i et parforhold, sier daglig leder 
Berit Helde ved Amatheas Oslo-kontor 2. Hun ønsker ikke å spekulere i hvorfor det er så store 

forskjeller på de ulike områdene i Oslo, men 
forteller at nær sagt alle som henvender seg til 
Amathea opplever det som en belastende 
avgjørelse. 

Mange enslige. 
Den høye abortprosenten på Frogner og 
Majorstuen skyldes nok at det bor mange 
enslige og studenter i dette området av byen, 
mener overlege Marit Rognerud ved Nasjonalt 
folkehelseinstitutt.  I 20-årene er man generelt 
mer seksuelt aktiv, men ofte ikke i et fast 
parforhold. Dette bidrar til å øke andelen av 
svangerskap som ender med abort, poengterer 
hun. Aborttallene fra 2003, som kommer frem i 
Oslo kommunes nylig utgitte årbok, viser at 
Majorstuen-  og Frogner-området skiller seg 
vesentlig ut fra mange av områdene i øst og 
ytre vestkant. 

Uhell. 
Økonomistudentene Mette Kvåle (24), Ingrid 

Eltorn (20) og Ellen A. Ween Skyberg (20) er ikke overrasket over at aborttallene er desidert 
størst i byens "studentområder". På vestkanten er det flere single og flere med høy utdannelse. 
Mange single går mye på byen, og med mye alkohol er også risikoen større for at uhell skjer. Det 
er ikke like hyggelig å få barn som single som i et parforhold, sier Kvåle. Og hvis man tar en tøff 
utdannelse, velger man som regel å utsette å stifte familie, tilføyer Ween Skyberg. I miljøer med 
høyt utdannede er nok forståelsen og aksepten høyere for et slikt valg enn andre steder. Det gjør 
det lettere å ta et slikt valg, sier Kvåle. 

Gutten viktig. 
Jentene forteller at man i deres studentmiljø stort sett blir møtt med forståelse dersom man velger 
å ta abort. Men Eltorn understreker at det er store individuelle forskjeller i holdningen til abort - 
også i miljøene med høy utdannelse. Det har også stor betydning hvor interessert gutten er i å få 
et barn, sier hun. Det er veldig lett å kritisere dem som tar abort, men det krever en del mot for å 
tørre å gjøre det. Det er veldig dumt å velge å få barn dersom man ikke har lyst til det, sier Kvåle.  
En del vil mene at det er en egoistisk holdning, og at fosterets liv er overordnet? I det man velger 
å ta abort, vil man barnet sitt beste. Jeg synes det er egoistisk å få et barn bare for å unngå å få 
dårlig samvittighet hvis man tar abort, sier Kvåle. Det er nok av barn som vokser opp under 
vanskelige kår, sier Eltorn. 

 

                                                           
2
 Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd. 
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VEDLEGG: 

http://mammaogherman.blogg.no/1288206951_1_av_2_jenter_i_oslo_.html 

1 AV 2 GRAVIDE JENTER I OSLO TAR ABORT 
� 27.okt.2010 kl.20:15 FØDESTED, PERMISJON, MAMMATIPS 
� 8 kommentarer 

Over halvparten av alle Oslo-jenter under 25 år som  blir gravide tar abort, ifølge dagens 
Aftenposten Aften.  

1053 stykker under 25 tok abort i fjor. Det er helt absurd mange! Faktisk det høyeste tallet i landet 
(Bare 986 stykker i denne gruppen fikk barn i Oslo). 

Hvorfor?  

Mest sannsynlig på grunn av måten unge i hovedstaden møtes for å ha sex på, mener 
seksualforsker Bente Træen. 

- I storbyer er det ofte en stor konsentrasjon av u nge uten fast partner. Mange er på utkikk 
og har sex uten at det er planlagt, sier hun til av isa.  

Også angrepillesalget ligger milevis over snittet for resten av landet, likevel er det så mange 
aborter. 

- Mye fordi mange kommer til Oslo for å studere. I denne livssituasjonen er forholdene lagt svært 
dårlig til rette for å få barn (Få studentboliger, det forventes at utdanning blir ferdig først etc), 
ifølge overlege Anne Eskild. 

FLEST PÅ LØKKA (absurd nok, i denne bydelen bor alle småbarnsmødrene jeg kjenner) : 

Høyest andel aborter i forhold til graviditet har b ydel St.Hanshaugen, mens bydel 
Grünerløkka og Frogner hadde flest aborter totalt ( henholdsvis 330 og 305).  

Ikke så rart at gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i hovedstaden runder godt og vel 30 
(30.3 år). Ettersom halvparten av alle de yngre avbryter svangerskapet? 

 



  

 Bydel Frogner – FOLKEHELSE Plan og tiltak 2013 
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VEDLEGG 2, fra budsjett 2013 
 

 
 

 



  

 Bydel Frogner – FOLKEHELSE Plan og tiltak 2013 
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VEDLEGG 3, fra budsjett 2013 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

  
  Oslo kommune 

  Bydel Frogner  

  
 

 

 
Demensomsorg 
SÆRTRYKK FRA BUDSJETT 2014 
 
 
 

 
 
 
Demensteam / demenskoordinator 
 
Demenskoordinator utgår fra Bestillerkontoret, og er koordinator for 
demensteamet, som har det overordnede ansvar for at demensteamets 
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oppgaver blir gjennomført. Koordinator har oversikt over og fordeler ansvar 
for de utredninger og oppfølginger som teamet utfører. Innen utgangen av 
2014 vil koordinator gjennomføre kartlegging av antall demente, etablere 
prosedyre for demensutredning og beskrive arbeidet,  
bidra til undervisning og veiledning av kollegaer og utøvende helsepersonell. 
Koordinator representerer bydelen i forum for demenskoordinatorer og 
demensteam i regi av Geriatrisk ressurssenter. Helsedirektoratet/Aldring og 
helses veiledere/utredningsverktøy benyttes av demensteamet, i samarbeid 
med fastlegene. Bydelen deltar i nettverk i regi av Helseetaten. 
Demenskoordinator deltar på samlinger med øvrige koordinatorer i 
kommunen, og samarbeider med øvrige ansatte i hjemmetjenesten.   
 
Dagaktivitetstilbud 
Bydelen har etablert eget dagaktivitetstilbud ved OSCAR lokalmedisinske 
senter.  
Det er også etablert dagaktivitetstilbud for demente ved Majorstuen, 
Frogner og Bygdøy seniorsentre, og ved NORAS HUS i Pilestredet 75:  
 
OSCAR demenssenter ved OSCAR lokalmedisinske senter 
- et aktivitets- og avlastningssted for begynnende demente  
 
Hovedmålet er å gi et hukommelsestilpasset aktivitets-, mestrings-, 
avlastnings- og behandlingstilbud, tilpasset demensrammede, men også 
deres familie og venner. Tilbudet byr på varierte aktiviteter til demens-
rammede i alle aldre, med siktemål å bevare fysisk helse, gi opplevelser, 
forebygge ensomhet og isolasjon, avlaste pårørende. 
OSCAR demenssenter forutsettes å gi hukommelses-/erindringstilpassede 
mestringstilbud og behandlingsopplegg. Tilbudet er åpent for alle demente og 
deres pårørende bosatt i bydelen. Demenspasienter med utstrakt pleie- og 
omsorgsbehov, forutsettes kanalisert gjennom Bestillerkontoret, for 
vurdering, tilmåling og tildeling av optimal hjelpeinnsats og pleieressurser.      
Det gis tett oppfølging rundt aktiviteter, som bl.a. utgjøres av håndarbeids-, 
malergruppe, filmklubb; det gjennomføres teaterbesøk, bussutflukter, og det 
arrangeres faste treningsgrupper i samarbeid med OSCAR frisklivssentral. 
Måltidene er et sentralt sosialt samlingspunkt der ”gjestene” deler erfaringer, 
også om sykdommen og symptomer. Erindringsaktivitet starter ofte spontant 
rundt bordet. Bevisst bruk av humor befordrer aktiviteter og samtaler. 
 
Bydelen har en 3-årig driftsavtale med Nasjonalforeningen om drift av 
OSCAR demenssenter fra oppstartstidspunktet i august 2011. Pr desember 
2012 hadde senteret 25 dagaktivitets-
plasser og 52 aktive brukere. Gjennom 
innleie av ytterligere areale, er antall dag-
aktivitetsplasser økt til 35 plasser i 2013.  
 
Evaluering av dagens driftsform er 
påbegynt, spesielt ettersom omsorgs-
behovet hos brukere av demenssenteret er 
betydelig økt siden oppstart i 2011. Mens 
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det i oppstartsfasen ble lagt opp til brukere i begynnende demensfase, viser 
erfaringen i dag at brukerne av demenssenteret befinner seg i en noe mer 
langtkommen fase. Det synes å være behov for å se driften av 
demenssenteret i nær sammenheng med dagrehabiliteringstilbudet ved 
OSCAR, med ambulerende tilbud i hjemmene, med dagaktivitetstilbudet ved 
seniorsentrene og ved NORAS HUS.   
Det vurderes å omgjøre driftsformen når prosjektperioden er utløpt. 
 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens ved 
seniorsentrene (Frogner, Majorstuen, Bygdøy) 
- Fellesskap. God mat. Trimtilbud. Helseinformasjon. Aktivitets- og 
kulturtilbud. 
  

Bydel Frogners dagaktivitetstilbud for 
demente skal være hukommelses-
tilpasset aktivitets-, mestrings-, 
avlastningstilbud, tilpasset demens-
rammede men også disses familie og venner. 

Prosjekt OSCAR lokalmedisinske senter er et 
allerede etablert flerbrukssted, hvor inngår frisk-
livssentral for grupper i særlig risiko for å utvikle 

sykdom, dagrehabilitering for hjemmebundne 
personer med fysisk funksjonssvikt, samt OSCAR 
demenssenter, et aktivitets- og avlastningssted for 
begynnende demente.  
Seniorsentrene fikk fra januar 2013 et tydeligere 
oppdrag i arbeidet for og med demente, gjennom 
Bydelsutvalgets vedtak: ”Seniorsentrene 
forutsettes å utvikle samarbeidsprosjekter i 
samhandling med OSCAR lokalmedisinske senter, 

heriblant dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.”  
Bydelens tre seniorsentre hadde pr 31.12.12 tilsammen 3157 registrerte 
brukere. Blant brukerne vil det til enhver tid være en viss andel brukere med 
ulike grader av demens. Seniorsentrene tilbyr nå egne brukere som utvikler 
demens, dagaktivitetstilbud med innhold tilsvarende OSCAR demenssenter, 
for å unngå flytting av brukere og påfølgende risiko for forvirring.  
I dag gis aktivitetstilbud til henimot 30 brukere med begynnende demens 
ved seniorsentrene.  
 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med 
demens  
i omsorgsboliger i  NORAS HUS 
- Fellesskap og trygghet i omsorgsbolig. Aktivitets- og 
trimtilbud. Helseinformasjon. 
 
NORAS HUS i Pilestredet 75, er en bygård med 55 
omsorgsboliger. Her er også kontorer for hjemmesyke-
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pleie og hjemmehjelp/praktisk bistand, dagsenter (somatikk og demens) og 
14-sengers sykehjemsavdeling, som foreslås omdisponert til kompetanse- og 
utviklingssykehjem for demente. Inntil 15 av omsorgsboligene er øremerket 
til brukere med begynnende demens, og i 3. og 4. etasjes fellesarealer er det 
etablert 10 dagaktivitetsplasser, i regi av personell fra OSCAR LMS.   
 
 

 
Prosjekt Velferdsteknologi i Bydel Frogner.  
 
Prosjektplan 
 

Målsetting: 
Brukere av hjemmetjenester ønsker og kan bo hjemme lengst mulig 
 

Forutsetning for å nå målet: 
At bruker og pårørende har samme mål!  
(OBS! Et vesentlig hinder er at de fleste leiligheter i bydelen mangler heis.)  
 

Hvordan: 
1. Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
2. Gi pårørende trygghet og avlastning    
3. Redusere responstid ved «hendelser»  
4. Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger 
5. Forbedre tjenesten gjennom effektivisering 
   
 
1.Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
Somatikk Demens 

Trygghetsalarm til sentral Trygghetsalarm til sentral 

Automatisk video/ 
billedkommunikasjon  til sentral ved 
«hendelser» 

Automatisk video/ 
billedkommunikasjon til sentral el. 
pårørende ved «hendelser» 

Videotelefon til pårørende  

  
 

2.Gi pårørende trygghet og avlastning    

Somatikk Demens 
Velferdsteknologi ivaretar pårørende. 
Utfordring: å implementere teknologi 
i hverdagslivet uten å ta for stor 
plass, ei heller gi inntrykk av å  
komme til et et kommandorom i 
brukeres hjem. 

Pårørendeskole, samtalegrupper. 
Avlastningstilbud,  
frivillige med opplæring. 
       

 Ambulerende modell for 
dagaktivitetsplasser, prosjekt 
«Besøksvenn» til demente som 
ikke kan nyttiggjøre seg tilbud 
utenfor hjemmet. 

 GPS - fysisk friske 
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3.Redusere responstid ved «hendelser» 
Somatikk Demens 

Adresserbar brannalarm til 
sentral 

Adresserbar brannalarm til sentral 

Fall/fallsensor til sentral Bevegelsessensorer med bevegelses-
mønster i hjemmet, utgangsdør mv, og 
med varsling til sentral el. 
ektefelle/familie  

Telecare: Krampe/epilepsi, feber, 
puls, BT mv til sentral/helsetjen 

Lokaliseringsteknologi utendørs / GPS 

Telecare: Væting mv til hjemmetj Bevegelsesegrensninger utendørs 
gjennom GPS-varsling til sentral 

  

4.Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger  
Somatikk Demens 

Sensor på soverom/seng Sensor på soverom/seng  

Skype/pc/internett muliggjør jevnlig 
kontakt med familie  

Telefon med bilder for 
kontakter/pårørende 

Påminnelse  om medisiner   Nattlig bevegelsessensor for å 
vekke ektefelle 

Klokke/stemmeklokke /Elektronisk 
kalender: Oppdateres av hj tjen og 
pårørende (obs gratis app) – til påminnelse 
om medisiner med mer 

 

Elektronisk dosett - utmating av medisiner 
til riktig tid 

 

Færre kontroller på legekontor/ 
poliklinikker med ny lab.teknologi (blod, 
urin mv)  

  

 

5.Forbedre tjenesten gjennom effektivisering 
- Omsorgs-/velferdsteknologi avlaster pleiepersonell. 
- Helsepersonell trenger kontinuerlig oppdatering for å kunne tilby nye 
teknologiske hjelpemidler som for eldre og syke. 
 
 
Pilotprosjekt for inntil 80 hjemmeboende med begynnende demens. 
 
Bydelens etablering av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens 
ved henholdsvis OSCAR lokalmedisinske senter, bydelens tre seniorsentre og 
i NORAS HUS inkluderer 90 hjemmeboende personer med begynnende 
demens. Dette er muliggjort gjennom opprettelse av 5 fysioterapistillinger + 1 
ergoterapistilling ved OSCAR LMS, 2 fysioterapistillinger i innsatsteam og 5 
turnusfysioterapi-stillinger knyttet opp til hverdagsrehabilitering i 
hjemmetjenesten, et aktivt kurssamarbeid med fysioterapiutdannelsen ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus samt regelmessig praksisutplassering av 
fysioterapistudenter fra HiOA ved OSCAR. 
  
Samarbeidet med Høgskolen videreutvikles gjennom at bydelen og Høgskolen 
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i fellesskap utprøver/utvikler trygghetsteknologiske løsninger for 
hjemmeboende med demens. Bydelen deltar også i Helseetatens 
velferdsteknologiske prosjekt i samarbeid med SINTEF. Gjennom disse 
prosjektene ønsker bydelen å understøtte og forsterke brukeres, men også 
pårørendes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt bidra til å muliggjøre økt 
fysisk, sosial og kulturell aktivitet. Bydelen legger til grunn at en også vil dra 
veksler på å være OMSORGSBYGG KF’s co-partner i EU-prosjektet Design 
led Innovations for Active Ageing (DAA) 1 
 
 

Prosjekt «Besøksvenn»  
- dagaktivitetstilbud i hjemmet – erindringsterapi 

Bydelen antas å ha bortimot 350-400 innbyggere med større eller mindre 
grad av demens. Bydelen har i dag 130 registrerte brukere med 
hukommelsesproblemer, som mottar hjemmetjenester. Vel halvparten av 
disse 130 brukerne er brukere av dagens dagaktivitetsplasser utenom 
hjemmet, mens de øvrige registrerte er avhengig av individuelt tilpassede 
tilbud som er lokalisert i hjemmet eller dets umiddelbare nærhet. 
 
Dagtilbud er ofte det manglende mellomledd i omsorgskjeden for demente 2.  
Dagtilbud skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle 
hverdager. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på 
dagtid, og bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende 
omsorgssituasjon. Utbygging av hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud er 
avgjørende for samspillet med familie og lokalsamfunn. Et godt utbygd 
dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester, kan i mange tilfeller bidra 
til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Betydningen av 
dagaktiviteter er spesielt stor for mennesker med demenslidelser og andre 
med langvarige og sammensatte sykdomsforløp eller nedsatt funksjonsevne, 
og det er stort behov for å kunne prøve ut gode modeller for dagtilbud til 
mennesker med demens. 
 
 
Når demensplanen er gjennomført i 2015 forventes: 
– at alle landets kommuner kan tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for 
personer med demens, enten i eget hjem, i sykehjem eller som 
dagsentertilbud 
– at pårørendeskoler og samtalegrupper er tilgjengelig 

                                                           
1
 The Design-led Innovations for Active Ageing project consists of a network of cities that 

drastically need to find economic and innovative yet sustainable solutions for senior care. 
Each city brings a best practice in the field of senior care and a need for a policy. 
Project partners are Design Flanders, Brussels, City of Stockholm, Care Company Antwerp, 
Sofia Development Association, Municipal Undertaking for Social Service Buildings, Oslo, 
International Design Center Berlin, City of Warsaw, Barcelona Design Centre and Culminatum 
Innovation Limited, Espoo. 
http://dev.daaproject.eu.glue01.priorweb.be/projects/oslo/english/ 

 

2  http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsplan_2015/Demensplan2015.pdf 
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– at det er gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid 
for ansatte, pårørende, allmennheten og frivillige 
– at samordningen med den frivillige innsatsen på demensområdet er 
styrket. 

 
Mennesker kan få demens i mange ulike faser av livet. Mange har ektefeller 
som fremdeles er i jobb, og noen vil fremdeles ha mulighet til å kunne gjøre 
en innsats i arbeidslivet om det legges til rette for det. For mange vil et 
standardtilbud fra bydelen på dagtid passe dårlig. Innføring av et individuelt 
tilpasset dagaktivitetstilbud, eventuelt utgående fra hjemmet, vil kunne nå 
betydelig flere og være viktig i morgendagens demensomsorg.  

 
Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er 
gradvis nedsatt mestringsevne 3. Symptomene er få og knapt merkbare i 
starten, men blir etter hvert flere og tydeligere:  

- Mild demens: Symptomene er tydelige, men med litt støtte fra sine 
omgivelser klarer den rammede å fungere i hverdagen. 
- Middels fremskreden demens: Symptomene er såpass tydelige at den 
rammede har behov for daglig hjelp, i mange tilfeller også fra offentlig 
helsetjeneste. 
- Langt fremskreden demens: Behovet for hjelp er omfattende. Tilrettelagt 
bosituasjon og andre hjelpemidler er ofte helt nødvendig. 

 
Berger-skalaen deler utviklingen av en demenssykdom i seks trinn på 
bakgrunn av personens funksjonsevne i løpet av en 10–12 års utvikling: 

1  Klarer seg selv. Glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet. 
2. Kan utføre vanlige aktiviteter, men pasienten blir ofte forvirret. 
3. Kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men 
hukommelsesproblemene er store.  Pasienten trenger påminnelse og er 
ofte initiativløs.  
4. Pasienten har handlingssvikt og språkvansker. 
5. Kan ikke kommunisere verbalt på en meningsfull måte. 
6. Motoriske funksjoner er betydelig nedsatt, og pasienten må derfor ofte 
sitte i en stol eller ligge til sengs. 

 
Statlig tilskudd til dagaktivitetsplasser gis ved ulike lokaliseringsformer:  

� Institusjon 
� Dagsenter 
� Aktivitet- eller eldresenter 
� Eget hjem  
� Ambulerende tjeneste 
� Samlokalisert omsorgsbolig / bokollektiv med fellesareal 
� Inn på tunet/grønn omsorg 

 

                                                           
3  http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Hva-er-demens.aspx 



8 

BYDEL FROGNER, DEMENSOMSORG  2014  / BU-vedtak 10.12.2013                                 
 

Og statlig tilskudd gis ved ulike organiseringsmodeller  4 
� Tradisjonell modell – etablert i institusjon/sykehjem/bo- og 

omsorgssenter. 
� Sentermodell – etablert i eldresenter. 
� Frittliggende modell - etablert i frittliggende hus og/eller på gårdsbruk. 
� Ambulerende modell – etablert i brukernes eget hjem eller nærmiljø. 

 
 

 
Bydel Frogner etablerer ambulerende modell for  

dagaktivitetsplasser i brukeres hjem, prosjekt «Besøksvenn» 

 

Målgruppen er personer med demens med stort behov for individuell 
oppfølging, men tilbudet er også et tilbud om avlastning for pårørende 5, 6. 
Det planlegges en ambulerende modell hvor det sentrale er å gi fleksible og 
skreddersydde individuelle tilbud i hjemmet, eller tilbud tilpasset små 
grupper på egnet sted i umiddelbar nærhet til dementes hjem og uten 
transportordninger 7 , 8. Det rekrutteres timelønnet «besøksvenner» blant 
omsorgsarbeidere og studenter som allerede er registrerte tilkallingsvakter i 
hjemmetjenesten, samt utvalgte brukere av og frivillige ved 
frivilligsentralene. Det inngås et særskilt samarbeid med Røde Kors og Lions 
Oslo, som begge er bydelens samarbeidspartnere om driften av 
Tidemandstuen frivilligsentral 9. De som engasjeres som «besøksvenn» med 
oppdrag i hjemmene, mottar opplæring og regelmessig veiledning fra 
helsepersonell ved Bestillerkontorets demensteam.  
 
Hensikten med dagaktivitet i hjemmene: 
– Gi innhold i hverdagen 
– Gi opplevelser 
– Gi sosialt samvær 
– Opprettholde selvfølelse 
– Opprettholde identitet 
– Skape glede 
– Skape tilhørighet 
– Avlede fra sorg 
– Avlede fra smerte 
– Dempe uro 
– Observere ressurser 
– Utrede funksjonssvikt 
– Vedlikeholde ferdigheter 
– Stimulere sansene 
– Trene 
– Gi opplevelse av å mestre 

 
 
 

                                                           
4  http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=3264 
5  http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1609&ItemID=1823 
6  http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1612&ItemID=1144 
7  http://helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/16405 
8  http://helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/20183 
9  http://tidemandstuen.frivilligsentral.no/?pageslug=velkommen-til-tidemandstuen-5178 
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Dagaktivitetstilbud i hjemmene skal ha fokus på erindring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Personellressurser i prosjekt Besøksvenn: 

Til engasjeres deltidsansatt prosjektleder. Ambulerende personell i 
hjemmene er timeengasjert personell med samlet timetall tilsvarende 2 
årsverk. 
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NORAS HUS

FREMDRIFTSPLAN – GROVSKISSE

▪ Avtale OBY / Bydel Frogner om prosjekt 5.11.2012
▪ Presentasjon på budsjettkonferansen 6.11.2012
▪ Info til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjen ester
▪ Prosjektbeskrivelse OBY / Bydel Frogner
▪ Overføring av bygg fra BBY til OBY (brev til byråds avd)
▪ Avklare Demens+ med EST
▪ Gjennomføring av co-partnerprosjekt DAA (EU-prosjekt  i 2012-13)
▪ Start utvikling av velferdsteknologi

Fase 1 – NORAS HUS
Fase 2 – private hjem i bydelen

▪ Utvikle organisasjon for velferdsteknologi a la Try gghetssentralen
▪ Samarbeid med SYE om konvertering av sykehjemsavd (1 4pl) til demensavd
▪ Utvikle tjenesteinnhold i demensboligene i 3.- 4. et asje
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Fra Byrådets budsjettforslag 2013

Byrådet har etablert Omsorg+ som et tiltak mellom det tilbudet 
hjemmetjenesten kan gi personer som bor i sine egne hjem, 
og det tilbudet som gis i sykehjemmene. 
Omsorg+ skal ivareta behov for trygghet, aktivt arbeide for å bygge nettverk 
og oppmuntre til aktivitet for eldre, som ikke har så stor funksjonssvikt at de 
trenger sykehjemsplass. 
Omsorg+ omfatter omsorgsboliger, døgnbemannet husvertstjeneste, 
middagsservering alle dager i uken og personalbase. 
Byrådet vil møte utfordringene innenfor eldreomsorgen ved å
prøve ut velferdsteknologi * ) (smarthusteknologi) i Omsorg+. 

*)
Den generasjonen eldre som nå kommer er spennende fordi det er den største etterkrigs-generasjonen

som har fått bred og høyere utdanning. Det er også en stor generasjon hvor alle behersker mobil og 
internett, hvilket gjør at introduksjonen av velferdsteknologi kan bli en naturlig del av hjemmet og i 
tilpassede boliger og institusjoner. Det handler sannsynligvis mer om at det offentlige rekker å følge med på
utviklingen i aldersgruppen mht teknologibruk, og at vi derfor må ”tenke smart”.
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Norabakken sykehj, 2.et

NORAS HUS, 3.-4.et
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NORAS HUS, 3.

Omsorgsboliger, 5-7.et
Omsorgsboliger, 5
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 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 
 

  
BU – sak:          /2014 
Møtedato:  30.09.2014 
 

 

Utvikling og status Norabakken (NORAS HUS). 

Demenstiltak, velferdsteknologi, Omsorg+ 
 
 
Ved tildeling av tjenester og tiltak i Oslo kommune legges Leon-prinsippet 
(Laveste Effektive Omsorgsnivå) til grunn, som vist i Tiltakstrappen nedenfor. 
Den viser hvordan pleie- og omsorgstjenestene skal innrettes for å møte flest 
mulig med et riktig tjenestetilbud: 
 
 

 
 
Med utgangspunkt i LEON-prinsippet og tiltakstrappen videreutvikles 
tjenestene på tre hovedområder; forebyggende og aktivitetsskapende 
tjenester, tjenester i egen bolig, samt varige og tilrettelagte bo- og 
omsorgstilbud. 
Brukerne skal kunne bevege seg både opp- og nedover i tjenestetrappen. For 
hvert trinn oppover i trappen er det vanligvis behov for vesentlig økt 
ressursinnsats. I noen situasjoner kan et stort omfang av tjenester på lavere 
trinn koste mer enn tjenester på høyere trinn. Eksempelvis kan kommunens 
kostnader knyttet til drift av en institusjonsplass være lavere enn omfattende 
pleie- og omsorgstjenester i eget hjem.  
Seniormeldingen beskriver muligheter og utfordringer i eldreomsorgen. Etter 
vedtak i bystyret vil Byrådet operasjonalisere denne ved å sikre et 
bærekraftig, helhetlig og koordinert innovasjons- og utviklingsarbeid i 
omsorgstjenestene. Aktuelle tiltak bør ta i bruk de samlede omsorgs-
ressurser på nye måter ved å utvikle nye omsorgsformer gjennom teknologi, 
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ny kunnskap og nye faglige metoder. Byrådet prioriterer forebyggende tiltak 
og tidlig innsats, hverdagsrehabilitering og rehabilitering. Målet er at eldre 
skal opprettholde et godt funksjonsnivå lenge. Dermed kan de leve 
selvstendige liv i egen bolig lengre enn i dag. Det vil utsette behovet for å 
motta tjenester på høyere trinn i trappen. Det skal satses på områdene 
ernæring, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging i hjemmet og dag- og 
aktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom. 
 
OSCAR lokalmedisinske senter, gjennom frisklivssenter, dagrehabilitering og 
demenssenter, ivaretar mange sentrale elementer i seniormeldingen.  
Bydelen har ikke egen definert OMSORG+ med de kravsspesifikasjoner som 
tiltaket innebærer, men gjennom GUSTAV JENSENS MINNE har Bydel 
Frogner et tilnærmet Omsorg+ gjennom at følgende tilbud er på plass: 
- GJS har 55 omsorgsleiligheter herav 8 spesielt bemannede sykehybler for 
pasienter som er utskrevet fra Diakonhjemmet, i en for pasienten noe 
uavklar og utrygg omsorgsfase på veien hjem,   
- Majorstuen seniorsenter i 1.et med aktiviteter og mattilbud på dagtid, 
- Kontorer for hjemmesykepleie og praktisk bistand, 
- Nattjeneste med hovedbase på Gustav Jensens Minne. 
 
 
Vedtak knyttet til OMSORG+ 
 
Ved behov for omsorgstilbud tilsvarende omsorgstrappas OMSORG+, vil 
bydelen kunne fatte vedtak om plasser i Oslo for øvrig: 
Tildeling av bolig i Omsorg + skjer i henhold til Forskrift om tildeling av bolig 
i Omsorg+  i Oslo kommune, Kapittel 2. Grunnkrav for tildeling av bolig i 
Omsorg+: 

§ 7.Søkers funksjonsevne.  

Søker må ha nedsatt funksjonsevne pga. forhold angitt i § 3 bokstav b. Funksjonsevnen må likevel på 

søknadstidspunktet være så god at søker, med oppfølgning, kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, 

samt delta i aktivitetstilbud og sosiale arenaer. 

 

Omsorg+ som botilbud har et høyere omsorgstilbud enn omsorgsboliger, 

men kan ikke sidestilles med sykehjemsplass. Brukere som får vedtak om 

plass i sykehjem har en betydelig mer svekket helse, og har helt andre behov 

for pleie og omsorg. Dagens brukere som får vedtak om sykehjemsplass, vil 

ikke mestre å bo i en tilrettelagt bolig, heller ikke i Omsorg+, som er på et 

betydelig lavere omsorgsnivå enn sykehjemsplass. Bestillerkontorets 

saksbehandlere informerer om tilbudet Omsorg+  under vurderingsbesøk. 

Søknader om Omsorg+bolig behandles i tverrfaglig vedtaksteam. Bydelen har 

sterkt fokus på tilbudet Omsorg+boliger som alternativ til vanlige 

omsorgsboliger/kommunale boliger, ved behov for tiltak høyere oppe på 

omsorgstrappa.  
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NORAS HUS - DEMENSOMSORG I BYDEL FROGNER 
Jf Budsjett 2014, side 48 og BU-sak 184/14 i møte 17.6.14 1 :  

 

Omsorg+ i Bydel Frogner er vurdert 
etablert i Pilstredet 75 (NORAS HUS), 
men med nytt og annerledes fokus,  
som et prosjekt spesielt innrettet for 
demente, DEMENS+ og med fokus på 
nyvinninger innen velferdsteknologi.  
 
 
 
 

 
 
 
NORAS HUS i Pilestredet 75, er en bygård med 55 omsorgsboliger.  
Her er også kontorer for hjemmesykepleie og praktisk bistand,  
SYE’s dagsenter (somatikk og demens) og 14-sengers sykehjemsavdeling, 
som i budsjettet ble foreslått omdisponert til kompetanse- og 
utviklingssykehjem for demente.   
Inntil 15 av omsorgsboligene i 3. og 4. etasje er øremerket til brukere med 
begynnende demens, og i fellesarealer er det etablert henimot 10-15 
dagaktivitetsplasser i regi av personell fra OSCAR LMS.   
 

                                                 
1  http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokument
er/BU-dokumenter/Innkalling%20BU%2017.06.2014%20-%20sakskart%20-%20WEB%206.6.14.pdf 
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Det gjennomføres i dag strukturert dagaktiviteter i NORAS HUS demente 
beboere i regi av OSCAR LMS.  
SYE melder at det ikke blir aktuelt å konvertere sykehjemsposten i 
Pilestredet 75 til demente, ettersom denne posten inngår i 
konkurranseutsettingen av Fagerborghjemmet. 
Det er dagsenter for demente og dagsenter for somatikk i NORAS HUS i regi 
av SYE, et tilbud høyere på DEMENS-trappa enn beboere som omfattes av 
tilbud om dagaktiviteter fra OSCAR. 
Hjemmesykepleien og Praktisk bistand for ”GULT område” har kontorer i 1.et 
i NORAS HUS, hvor også nattjenesten har kontorfasiliteter.  
Et stykke på vei fungerer NORAS HUS allerede som et OMSORG+ light,  
med forsterket fokus på demente som målgruppe. 
 
Prosjekt BESØKSVENN er i gang med 15 demente brukere og tilsvarende 
antall «håndplukkede» besøksvenner, jf Demensomsorg, BU-sak 184/14 i 
møte 17.6.14. Tilbudet gis også til beboere i NORAS HUS. 
 
Bydelen deltar i Helseetatens velferdsteknologiske prosjekt for utprøving av 
utendørs sporings-/lokaliseringsteknologi blant demente hjemmeboende, for 
tiden med 11 innregistrerte deltagere, jf også BU-sak 184/14. Dette tilbudet 
gis også til beboere i NORAS HUS. 
 
 
Bydelen sammen med OBY har drøftet mulige velferdsteknologiske 
utviklingstiltak i Pilestredet 75, forutsatt overføring av forvaltning av 
bygningen fra Boligbygg til Omsorgsbygg. I takt med raske teknologiske 
nyvinninger på feltet er velferdsteknologi i dag mindre avhengig av 
bygningsmessige forhold, og man tenker at velferdsteknologiske nyvinninger 
like gjerne kan foregå i den enkeltes hjem, uten å bindes opp til 
bygningskroppen, og med fokus på følgende sentrale forhold innenfor pleie- 
og omsorgstjenesten, jf også BU-sak 184/14 fra 17.6.14:  
1. Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
2. Gi pårørende trygghet og avlastning    
3. Redusere responstid ved «hendelser»  
4. Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger 
5. Forbedre tjenesten gjennom effektivisering. 
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Aktuelt
CIM 
Oslo kommune og Bydel Fronger skal i gang med å benytte DSB CIM. Innlogging her. (10.04.14)
Les mer »
Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner 
Nyttig informasjon hos Utdanningsdirektoratet: 
www.udir.no/beredskap (18.12.13)
Sommerrogt: Vakttelefon Høegh eiendom utenom kontortid 400 01 063

Dersom det oppdages tekniske feil ved bygget i Sommerrogt. 1, kontaktes vaktmester Stig Stanzen 
på telefon 906 96 460. Ved feil utenom kontortid, ta kontakt på vakttelefonnummeret 400 01 
063. Securitas vil svare på vegne av Höegh Eiendom. Bruk kun nummeret over, da avtalen med 
Vaktservice AS er sagt opp.   (26.03.12)
Abonner på nyheter fra denne siden »
Flere nyheter »

SKRIV UT: 
Tips andre om denne artikkelen» 
Var denne siden nyttig? Ja Nei Gi annen tilbakemelding 
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Postboks 2400 Solli 
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postmottak@bfr.oslo.kommune.no 
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Medisinsk nødhjelp - 113 

Brann - 110 

Politi - 112 
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Olaf Varslot

Fra: Olaf Varslot

Sendt: 25. juli 2014 09:50

Til: Kåre Ellingsen; Ann Kristin Brunborg; Elisabeth Vennevold; 'Oslo_ber@dsb-

cim.no'

Kopi: 'erik.hansen@byr.oslo.kommune.no'; Postmottak Bydel Frogner; Wenche 

Ørstavik

Emne: KRISEBEREDSKAP 24.7.14 - tilbakemelding til Beredskapsetaten og EST

Beredskapsetaten, 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
Kåre Ellingsen <kare.ellingsen@ber.oslo.kommune.no>; Ann Kristin Brunborg 
<annkristin.brunborg@ber.oslo.kommune.no>; Elisabeth Vennevold <elisabeth.vennevold@byr.oslo.kommune.no> 
 

Tilbakemelding på mail til bydelene i går 24.7. kl 17.07: 

 

BYDEL FROGNER KRISEBEREDSKAP pr 24.7.2014   

Basert på den foreliggende trusselsituasjonen er det avholdt fortløpende møter i Sommerrogt 1, telefonmøter, 
mailkommunikasjon den 24.7.2014: med følgende deltakere: 
wenche.orstavik@bfr.oslo.kommune.no; livmarit.nikolaisen@bfr.oslo.kommune.no; anne-ma.moe-

christensen@bfr.oslo.kommune.no; heidi.damengen@bfr.oslo.kommune.no; olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no; 

brynhild.vestad@bfr.oslo.kommune.no; max.jonsson@bfr.oslo.kommune.no; asa.hasslof@bfr.oslo.kommune.no; 

iolanta.johansen@bfr.oslo.kommune.no; knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no;  

 

• Beredskap med hensyn til Hovedkategori # 17 Tilsiktede handlinger: Terror (Oslo kommunes overordnede 
ROS-analyse 2013). 

http://www.beredskapsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/beredskapsetaten%20(BER)/Intranett%20(BER)/Dokumen
ter/Overordnet%20ROS-analyse%20Oslo%20kommune%20Versjon%202-3%20-
%20Byr%C3%A5dsvedtatt%2022%20august%202013.pdf 

Bydelen har gjennomgått evakueringsplaner for tjenestesteder, omsorgsboliger og samlokaliserte boliger med tanke 
på terrorhandlinger. 
Hjemmetjenesten framskaffer oppdaterte oversikter over brukere pr område.  

Trussel-/risikoområder: 
Slottet, 
Ambassader, obs områder rundt Solli plass og Drammensveien 74 ( 
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Protokoll/All-missions-accredited130514.pdf ) 
Aker brygge,  
Kiel-fergas terminal, 
Tjuvholmen, 
Majorstukrysset og Majorstuen stasjon, 
Frognerparken, 
Museene på Bygdøy, 

 

• Varslingslister / beredskapsansvarlige t.o.m. fredag 1 august. 

Torsdag 24.7. Liv-Marit Nikolaisen mob 47274779 / Olaf Varslot mob 90038754 
Fredag 25.7.   Liv-Marit Nikolaisen mob 47274779 / Olaf Varslot mob 90038754 
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Lørdag 26.7.   Knut Sande mob 48089219, knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no 
Søndag 27.7.  Knut Sande mob 48089219, knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no 
Mandag 28.7. Olaf Varslot mob 90038754, olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no 
Tirsdag 29.7.  Olaf Varslot mob 90038754, olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no 
Onsdag 30.7. Olaf Varslot mob 90038754, olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no 
Torsdag 31.7. Olaf Varslot mob 90038754, olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no 
Fredag  1.8.   Olaf Varslot mob 90038754, olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no 

Tid til estimert frammøte: innen  ½-1 time 

 

• Ressursplaner / oppdatert ressursoversikt for beredskapsressurser i Bydel Frogner: 

Bydelens beredskapsplan: 

http://bydel-frogner.oslo.kommune.no/beredskap/ 

http://bydel-

frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Intranett%20%28BFR%29/Dokumenter/

Beredskapsarbeid/Beredskapsplan%20desember%202013.pdf 

www.dbs-cim.no  med foreliggende beredskapsplan «Når krisen er ute» og personalressurser. Den enkelte 

medarbeider logger seg inn fra hvilken som helst internettoppkobling. 

 

 

PERSONALRESSURSER: 

Utvidet beredskapsgruppe (administrativ, helse og psykososial beredskap) 

wenche.orstavik@bfr.oslo.kommune.no; livmarit.nikolaisen@bfr.oslo.kommune.no; anne-ma.moe-

christensen@bfr.oslo.kommune.no; heidi.damengen@bfr.oslo.kommune.no; 

ragnar.kirkeby@bfr.oslo.kommune.no; olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no; 

brynhild.vestad@bfr.oslo.kommune.no; max.jonsson@bfr.oslo.kommune.no; asa.hasslof@bfr.oslo.kommune.no; 

iolanta.johansen@bfr.oslo.kommune.no; ivar.hoel.paulsen@bfr.oslo.kommune.no; 

kari.heidar@bfr.oslo.kommune.no; toril.ronning@bfr.oslo.kommune.no; wibeke.scheide@bfr.oslo.kommune.no; 

maiken.linnet@bfr.oslo.kommune.no; anitajulie.kantor@bfr.oslo.kommune.no; 

knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no; lise-lotte.haagensen@bfr.oslo.kommune.no; 

hege.traagstad@bfr.oslo.kommune.no;   

Adm: 
wenche.orstavik@bfr.oslo.kommune.no; 90112837 

livmarit.nikolaisen@bfr.oslo.kommune.no; 47274779 

anne-ma.moe-christensen@bfr.oslo.kommune.no; 95235463 

heidi.damengen@bfr.oslo.kommune.no; 90607887 

ragnar.kirkeby@bfr.oslo.kommune.no; 90950249 

olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no; 90038754 

Informasjon og IKT: 

brynhild.vestad@bfr.oslo.kommune.no; 97574468 

max.jonsson@bfr.oslo.kommune.no; 97674588 

Hjemmetjenester: 

asa.hasslof@bfr.oslo.kommune.no; 95198357 

iolanta.johansen@bfr.oslo.kommune.no; 91131608 

ivar.hoel.paulsen@bfr.oslo.kommune.no; 93014498 



3

Helse, krisepsykiatri: 

kari.heidar@bfr.oslo.kommune.no; 97566271 

toril.ronning@bfr.oslo.kommune.no; 90257269 

wibeke.scheide@bfr.oslo.kommune.no; 99033218 

maiken.linnet@bfr.oslo.kommune.no; 46633807 

anitajulie.kantor@bfr.oslo.kommune.no; 46957309 

NAV, psykososial bistand 

knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no; 48089219  

lise-lotte.haagensen@bfr.oslo.kommune.no; 94143269 

hege.traagstad@bfr.oslo.kommune.no; 99443344 

 
Alle bydelens tjenesteledere 
bfr.tjledere@grp.oslo.kommune.no 
 
Navn Tlf Virk Epostadresse Tjenestested  

Bakken Åse 22466570 bfr ase.bakken@bfr.oslo.kommune.no  Gydas vei barnehage  

Berg Ingri M 
Aukrust 

22448717 bfr ingri.aukrust.berg@bfr.oslo.kommune.no  

Tidemandsstuen 
frivilligsentral 

 

Bernstein Anette 22552824 bfr anette.bernstein@bfr.oslo.kommune.no  Grønneberg barnehage  

Bratland Inger 
Aksnes 

22464772 bfr inger.bratland@bfr.oslo.kommune.no  

Bygården barnehage  

Eide Johan  23333800 bfr johan.eide@bfr.oslo.kommune.no  Friggfeltet barnehage  

El-Haddaoui 
Jamilla 

(234)25092 bfr haddaoui.jamilla@bfr.oslo.kommune.no  

Majorstuen Praktisk 
bistand 

 

Ellingsen Siv Una  469 35 662 bfr sivuna.ellingsen@bfr.oslo.kommune.no  Solbærtorvet barnehage  

Espinoza Isabel 418 56 984 bfr isabel.espinoza@bfr.oslo.kommune.no  Ungdomstjenesten  

Gyedu Joseph 
Hickson  

(234)25089 bfr joseph.gyedu.nkuah@bfr.oslo.kommune.no  

Majorstuen 
hjemmesykepleie 

 

Hassløf Åsa (234)24989 bfr asa.hasslof@bfr.oslo.kommune.no 

Bestiller / 
Hjemmetjenesten 

 

Heesbråten Marit 22447528 bfr marit.heesbraten@bfr.oslo.kommune.no  Skillebekk barnehage  

Heidar Kari (234)25232 bfr kari.heidar@bfr.oslo.kommune.no  Frogner helsestasjon  

Helin John Torgny  904 76 377 bfr johntorgny.helin@bfr.oslo.kommune.no  Fredrikke barnehage  

Hellesfjord Inger 
Marit 

23365580 bfr ingermarit.hellesfjord@bfr.oslo.kommune.no 

Gustav Jensens Minne  

Holmvik Elisabeth 
Thuseth 

950 11 413 bfr elisabeth.holmvik@bfr.oslo.kommune.no  

Monolitten barnehage  

Ingvaldsen Liv  482 14 273 bfr liv.ingvaldsen@bfr.oslo.kommune.no  

Welhavnsgate boliger. 
Nattjenesten 

 

Isefjær Marthe 
Jeanette 

416 57 413 bfr marthe.isefjar@bfr.oslo.kommune.no  

Fredriksborgveien boliger  

Kaasa Gro Ingunn (234)24926 bfr groingunn.kaasa@bfr.oslo.kommune.no  Seksjonsleder Barnehager  

Kristoffersen Maja 
Berg 

468 34 037 bfr maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no  

OSCAR lokalmedisinske 
senter 

 

Løe Anita 22601883 bfr anita.loe@bfr.oslo.kommune.no  

Bogstadveien og 
Rosenborg boliger 

 

Mohammad Ansar (234)25086 bfr ansar.mohammad@bfr.oslo.kommune.no  

Hj.spl og praktisk bistand 
Bygdøy/Gimle 

 

Måsø Signe 970 82 796 bfr signe.maasoe@bfr.oslo.kommune.no  Frogner frivilligsentral  

Møllerop 
Benedicte Hegg  

909 30 470 bfr benedictehegg.mollerop@bfr.oslo.kommune.no  

Rosenborg barnehage  

Nyhuus Katrine 22558595 bfr katrine.nyhuus@bfr.oslo.kommune.no  

Vigelandsparken 
barnehage 

 

Preus Eva 22553506 bfr eva.preus@bfr.oslo.kommune.no  Amaldhus  

Raaum Anne Kjersti 22444442 bfr anne.raaum@bfr.oslo.kommune.no Hegdehaugen barnehage  

Ransau Elin 993 75 827 bfr elin.ransau@bfr.oslo.kommune.no  Underhaugsveien boliger  

Sande Knut Robert (234)25157 bfr knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no  NAV kommune / Barnevern  

Selinger Tine  22558984 bfr tine.selinger@bfr.oslo.kommune.no Hamna barnehage  

Storstein Odd 22540600 bfr odd.storstein@bfr.oslo.kommune.no  Bygdøy Helsesenter  
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Navn Tlf Virk Epostadresse Tjenestested  

Strømme Ola Bertnes 90746023 bfr ola.bertnes.stromme@bfr.oslo.kommune.no Bergebo barnehage  

Tangen Marianne  (234)25096 bfr marianne.tangen@bfr.oslo.kommune.no  

Hj.spl og praktisk bistand 
Solli 

 

Thorkildsen Anita  22552495 bfr anita.thorkildsen@bfr.oslo.kommune.no  Uranienborg barnehage  

Thune-Larsen Karen 
Marie 

22445857 bfr karen.thune-larsen@bfr.oslo.kommune.no  

Tusindhuus barnehage  

Vevle Nina  907 53 757 bfr nina.vevle@bfr.oslo.kommune.no  Hjelmsgate barnehage  

Ågren Randi Aabø  (234)25340 bfr randi.agren@bfr.oslo.kommune.no  Frogner barnehage  

Øibrekken Wenche Kamp  24114250 bfr wenche.oibrekken@bfr.oslo.kommune.no  Kongeskogen barnehage  

Øiestad Mona Steine 994 19 793 bfr monasteine.oiestad@bfr.oslo.kommune.no  

Hj.spl og praktisk bistand 
Uranienborg 

 

      
  

 
Lokale brukerstøtter IKT 
bfr.boks@grp.oslo.kommune.no 
 
Alle medarbeidere i administrasjonen 
bfr.bydadm@grp.oslo.kommune.no 

 

Omdisponering av personell i uke 31: 

Ved en katastrofesituasjon vil NAV kunne stille med 10-15 sosionomer og 3-4 psykiske helsearbeidere til 
psykososialt arbeid,  
mens helsestasjonen vil kunne stille med 3-4 helsesøstre. 

Beredskapsutstyr: 

Dedikert kommunikasjonsutstyr: 

Bydelen har har 3st. Tetra telefoner og 3st. iPhoner dedikerte for Beredskap.  
Oppbevaring hos IKT-koodinator. Nøkkelen gul - TETRA). Tetra telefoner ble ladet 06.06.2014. 
iPhonene oppdaterte iOS 7.1.2 og ladet 01.07.2014, med SIM kort og aktive abonnement. 

Beredskap iPhone1 (svart deksel) nummer.: + 47 415 
95 031 

(926xx4) 

Beredskap iPhone2 (rosa deksel)   nummer.: + 47 941 
65 887 

(587xx9) 

Beredskap iPhone3 (rød deksel)     nummer.: + 47 911 
65 997 

(749xx4) 

Det er 3 datapunkter i administrasjonen, Sommerrogt 1 for direkte tilkobling av pc-kabel utenom bydelens ordinære 
nett. 

Øvrig utstyr:  

Refleksvester og ullpledd (på loftet i Sommerrogt), barnemøbler til bruk i berørtsenter (kjeller K12 el K22). 

 

• Kriseledelsen møtes i Sommerrogt 1, men vurderer fortløpende alternative lokaler på Frogner frivilligsentral, 
Niels Juels gt 17.  

• 1) evakuertsenter/berørtsenter: SOMMERROGT 1 (kantina) event Frogner frivilligsentral / OSCAR 
lokalmedisinske senter. 
SCHAFTELØKKENs møtelokaler leies inn ved behov.     
2) pårørendesenter: Frogner frivilligsentral event. SOMMERROGT 1 (kantina) / OSCAR lokalmedisinske 
senter 
SCHAFTELØKKENs møtelokaler leies inn ved behov.   
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3) psykososial oppfølging: 
Helsesøstre og helsestasjonspsykolog, psykisk helsearbeidere ved NAV, pedagogisk fagteam. 
4) Bydelen har avtale med fastlegesenteret DinLege AS om bruk av lokaler til chirurgia minor med større 
katastrofer. 

• Informasjonsplan internt og eksternt.  
Politiet ‘eier’ informasjonen om trusselbildet og kommunen skal koordinere all sin informasjonsvirksomhet til 
publikum med politiet.  
Informasjonssjef Erik Hansen er vakthavende kommunikasjonsansvarlig for kommunen.  
Dersom bydeler iverksetter informasjonstiltak skal Erik Hansen varsles på 
forhånd:  erik.hansen@byr.oslo.kommune.no, mobil 90549012 

Vi vurderer fortløpende å gå ut med info: . 
- Informasjon om event. evakuertsenter/ berørtsenter gis på nettsider, via 02180/PRK og media.  
- Informasjon om event. egen «kontakttelefon» gis på nettsider, via 02180/PRK og media 

 

Sentralt i beredskapsarbeidet står:     
Kåre Ellingsen, Avd.sjef avd for strategi og utvikling (fung. beredskapssjef) kare.ellingsen@ber.oslo.kommune.no, 
mobil 90930693 
Ann Kristin Brunborg, Avd.sjef samfunnsikkerhet og beredskap, annkristin.brunborg@ber.oslo.kommune.no, mobil 
95776990 
Elisabeth Vennevold, elisabeth.vennevold@byr.oslo.kommune.no , fungerende kommunaldirektør i EST, mob 
99020307 

 
 
____________________________________________________________________ 

BYDEL FROGNER KRISEBEREDSKAP pr 25.7.2014  kl 0830 
Utvidet beredskapsgruppe har gjennomgått situasjonen på møte i Frognersalen, Sommerrogt 1, 5. et,  kl 08.30. 
Bydelens viktigste oppgave nå, i tillegg til å fortsette sin tjenesteytelse som normalt, er å forsterke linjeberedskapen,  
gjennomgå rutiner og planverk og event yte støtte til politiet i deres forebyggende arbeid.  
Bydelen er forberedt på at et anslag i Oslo krever opprettelse av både pårørende og evakuertsentre, aktivering av 
kriseledelse og beredskapsplanverk i bydelen.  
Bydelen legger opp til å ha en forsterket linjeberedskap fra i dag og foreløpig til og med tirsdag neste uke. 
 
 
 
Bydel Frogner 25.7.2014 
Vennlig hilsen 
Olaf Varslot 
fung bydelsdirektør 
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Olaf Varslot

Fra: Olaf Varslot

Sendt: 26. juli 2014 17:45

Til: Eli Kristine Semmerud; Elisabeth Vennevold; Ann Kristin Brunborg; Kåre 

Ellingsen; erik.hansen@byr.oslo.kommune.no

Kopi: Postmottak Bydel Frogner; Wenche Ørstavik; 

erik.hansen@bfr.oslo.kommune.no

Emne: Beredskap 20140726  kl 17.45 Tilbakemelding vedr team for psykososialt 

arbeid

Vedlegg: plan for psykososialt arbeid.doc; ATT00001.htm

eli.semmerud@hel.oslo.kommune.no, elisabeth.vennevold@byr.oslo.kommun
e.no, annkristin.brunborg@ber.oslo.kommune.no, kare.ellingsen@ber.oslo.ko
mmune.no, erik.hansen@byr.oslo.kommune.no 

 

 

 
Psykososialt team i Bydel Frogner - tilbakemelding vedr mail 25.6. 

 

 
I gårsdagens mail framgår utvidet beredskapsteams bemanningsoppsett, hvor følgende 
personer har et særlig ansvar for psykososialt arbeid, som her fremgår med påføring av 
funksjoner: 
 

Adm: 

wenche.orstavik@bfr.oslo.kommune.no; 90112837 , bydelsdirektør 

olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no; 90038754 , bydelsoverlege 

Helse, krisepsykiatri: 

kari.heidar@bfr.oslo.kommune.no; 97566271 , overhelsesøster 

toril.ronning@bfr.oslo.kommune.no; 90257269 , nestleder helsestasjonen 

wibeke.scheide@bfr.oslo.kommune.no; 99033218 , helsesøster  

maiken.linnet@bfr.oslo.kommune.no; 46633807 , leder pedagogisk fagteam 

anitajulie.kantor@bfr.oslo.kommune.no; 46957309 , psykolog helsestasjonen 

NAV, psykososial bistand 

knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no; 48089219 , enhetsleder NAV kommune 

/ barnevernsleder 

lise-lotte.haagensen@bfr.oslo.kommune.no; 94143269 , nestleder NAV / 

teamleder psyk helsearbeid 

 
 
I en katastrofesituasjon vil NAV kunne stille med 10-15 sosionomer og 3-4 psykiske helsearbeidere, 

samt helsestasjonen med 3-4 helsesøstre pluss en psykolog. 

 

Jf forøvrig vårt mailsvar i går formiddag. 
Vedlagt følger også bydelens oppdaterte beskrivelse for psykososialt arbeid. 

 
Vennlig hilsen  
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Olaf Varslot 
Fung bydelsdirektør 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 1315 01 00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
   Dato:  17. september 2014 

    

    

    

PSYKOSOSIAL KRISEPLAN 
 
 
Plan for psykososial oppfølging i akuttfasen 
I en akuttsituasjon hvor et større antall innbyggere har behov for et samlingssted, enten 
p.g.a evakuering, eller p.g.a. en situasjons alvor, skal innbyggerne tilbys oppmøte i 
kantinen i Sommerrogata 1. Lokalene har mulighet for skjerming i små grupper, hvile på 
feltseng eller madrass, matservering, og felles informasjon 
 
I akuttfasen skal NAV stille med sosionomer og psykisk helsearbeidere, helsestasjonen 
med helsesøstre og annet helsepersonell, og for øvrig med psykologer ansatt i bydelen.  
 
Innkalling gjøres av beredskapsleder. Beredskapsleder, eller den beredskapsleder delegerer 
til, er ansvarlig for å sikre at senteret blir åpnet og bemannet, samt sikre at nødvendig 
utstyr gjøres tilgjengelig.  
 
Medarbeidere som skal delta innkalles til en briefing hvor den kunnskap som er kjent om 
situasjonen blir formidlet og oppgaver fordelt.  
 
Det gis felles informasjon til alle innbyggere om tilbudet og hvem som er til stede fra 
bydelen. Medarbeiderne begynner deretter med en kort samtale med hver enkelt innbygger 
hvis mulig, og deretter en vurdering av den enkeltes behov. Noen vil ha behov for hvile og 
lengre samtale i skjermet lokale, andre vil nyttiggjøre seg gruppesamtaler og mindre 
oppfølging.  
 
Medarbeiderne bærer nøkkelbånd som gjør de lett gjenkjennelige.  
 
Tiltaket avvikles normalt etter noen timer, for videretransport til overnattingssted, eller 
tilbakeføring til bolig hvis mulig/aktuelt. 
 
Sentret vil være åpent på dag-/kveldstid så lenge det vurderes som nødvendig. Ved 
langvarige situasjoner, eller svært alvorlige situasjoner, vil det være naturlig å etablere 
samarbeid med menigheter og kirker i bydelen. 
 
 
 
 
 



2 

Plan for langsiktig psykososial oppfølging av enkeltpersoner med behov 
Bydelen vil i utgangspunktet tilby oppfølging av enkeltinnbyggere over noe tid ved behov. 
Tilbudet vil bli gitt av bydelens psykologer og psykiske helsearbeidere. Det er naturlig å se 
om gruppesamtaler kan være nyttig for å etablere nettverk og felles forståelse for noen 
innbyggere. Tilbudet vil være frivillig.  
 
Samtalene vil ha fokus på reaksjoner, utrygghet og hvordan leve med alvorlige tap/frykt. 
For innbyggere som utvikler mer alvorlig psykiske symptomer vil samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten bli etablert. Spesialisthelsetjenesten vil bistå både med 
gruppesamtaler og individuell terapi ved behov. 
 
Samtalene skjer primært i bydelens lokaler, vi har samtalerom både for individuelle 
samtaler og tilrettelagte rom for gruppesamtaler.  
 
Tilbudet vil vedvare så lenge det er behov for det, med en løpende vurdering av om 
brukene bør overføres til spesialisthelsetjenesten.  
 
Etter avsluttet oppfølging vil vi ta kontakt ved 3, 6 og 12 måneder etter avsluttet 
oppfølging for å sikre at bruker har en fortsatt tilfredsstillende psykisk helse.  
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Olaf Varslot

Fra: Olaf Varslot
Sendt: 27. juli 2014 18:02
Til: Hege Kristin Traagstad; Toril Berg Rønning; Ivar Hoel Paulsen; Olaf Varslot; 

Wibeke Scheide; Kari Heidar; Knut Robert Sande; Lise-Lotte Haagensen; 
Iolanta Johansen; Maiken Linnet; Liv-Marit Nikolaisen; Anita Julie Kantor; 
Ragnar Grimstad-Kirkeby; Åsa Hassløf; Max Jønsson; Anne-M. Moe-
Christensen; Heidi Damengen; Brynhild Vestad

Kopi: Postmottak Bydel Frogner; Wenche Ørstavik
Emne: KRISEBEREDSKAP 27.7.14 - innkalling til møte mandag 28.7. Kl 08.30

Til  

Utvidet beredskapsgruppe (administrativ, helse og psykososial beredskap) 

livmarit.nikolaisen@bfr.oslo.kommune.no; anne-ma.moe-christensen@bfr.oslo.kommune.no; 

heidi.damengen@bfr.oslo.kommune.no; ragnar.kirkeby@bfr.oslo.kommune.no; 

olaf.varslot@bfr.oslo.kommune.no; brynhild.vestad@bfr.oslo.kommune.no; 

max.jonsson@bfr.oslo.kommune.no; asa.hasslof@bfr.oslo.kommune.no; 

iolanta.johansen@bfr.oslo.kommune.no; ivar.hoel.paulsen@bfr.oslo.kommune.no; 

kari.heidar@bfr.oslo.kommune.no; toril.ronning@bfr.oslo.kommune.no; 

wibeke.scheide@bfr.oslo.kommune.no; maiken.linnet@bfr.oslo.kommune.no; 

anitajulie.kantor@bfr.oslo.kommune.no; knutrobert.sande@bfr.oslo.kommune.no; lise-

lotte.haagensen@bfr.oslo.kommune.no; hege.traagstad@bfr.oslo.kommune.no;   

  

Hei, 

Alle i utvidet beredskapsgruppe som har muligheter, inviteres til å møte i Frognersalen, Sommerrogt 

1, 5. et,  mandag kl 08.30  

til gjennomgang av trusselsituasjonen, og til justeringer av foreliggende opplegg.  

  

Velkommen, 

vennlig hilsen 

Olaf Varslot 

   



OSLO KOMMUNE 
Bydel Frogner 

 

KONTAKTINFORMASJON 

Bydel Frogner 

Telefon: 02 180  
http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/ 
 

Bestillerkontor 

Telefon: 02 180  
E-post:  bestillerkontoret@bfr.oslo.kommune.no 
Åpent: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 
 
Hjemmetjenesten 

Telefon:  02 180  
E-post:     hjemmetjenesten@bfr.oslo.kommune.no  
 
Oscar lokalmedisinske senter 

Telefon: 23 42 50 04 / 23 42 50 05 
e-post: oscar-lms@bfr.oslo.kommune.no 
Åpent: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 
 
 
 

 

Besøksvenn-kontakter 

Angelika Børde   994 40 064 

Brynhild Vestad   469 36 715 

Ingvild K Haugen   957 55 280 
 
 

 

 
BESØKSVENN 

- et ambulerende dagaktivitetstilbud 
 

 

 

Gleder ved å minnes i eget hjem og nærmiljø 

 
 

 



 
 
BESØKSVENN 

Besøksvenn er et ambulerende dagaktivitetstilbud som gis i hjemmet  
og nærmiljøet til personer der det er meldt mistanke om demens og  
til personer som er i tidlig fase med demensutvikling. Tilbudet gis 
individuelt og tilpasses den enkelte.  
 
Besøkene legger opp til enkle tilbakeblikk på tidligere opplevelser 
og fysiske aktiviteter i hjem og nærmiljø. På den måten kan  
personer med kognitiv svikt oppleve glede ved å minnes, bedre 
selvfølelse, styrket identitet og mestring av en eller flere aktiviteter.  
 
ØVRIG DEMENSOMSORG I BYDEL FROGNER 

 Seniorsentre  

 OSCAR og NORA  

 Demensteam 

 Velferdsteknologiske løsninger 

 Pårørendeskole 

 Seniorveileder 

 Hjemmetjenester 

 
I NFO OM DEMENS  
Demens er fellesbetegnelse på en gruppe hjernesykdommer  
som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende 
handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer 
og endring av atferd.  
 

Det finnes flere typer demens. Alzheimer er den vanligste 

og vaskulær demens den nest vanligste. Demens ved andre 

hjernesykdommer og andre årsaker er mindre vanlig.   

 

For mer informasjon og kunnskap om demens, se nettsidene til nasjonalt 

kompetansesenteret for aldring og helse: www.aldringoghelse.no 

 

 

EKSEMPLER PÅ TEMA I MINNEARBEID  

Brukeres hjemsted Årstidene Ski og skøyter 

Arbeidserfaring Fisking/friluftsliv 
Kirke/religiøse 

interesser/høytider 

Ferie/reiser Dyr/husdyr Film 

Kongelig familie Biler Bilder 

Rasjonering under 

krigen 
Foreldre/søsken Gjenstander 

Kaffe og kaffedrikking Ungdomstid Sang 

Matlaging Skikk og bruk Hår/skjegg/mote 

Bærplukking Baking Håndarbeid 

Blomster Helse Mattradisjoner 

Musikk Bøker og aviser Konfirmasjon 

Årstider  Bryllup / å gifte seg 

 
EKSEMPLER PÅ FYSISKE AKTIVITETER  

 Turer i nærmiljøet 
 Vandring i hjemmet 
 Bevegelse til musikk (dans, trim) 
 Hus- og hagestell (bære/stable ved, stelle blomster, 
brette tøy)   

 Håndarbeid 
 Matlaging 
 Kortspill, brettspill, spørsmål/svar 
 Høytlesing 
 Sang  
 Matlaging 

 

 



- når mestring gjelder

Kontaktinformasjon
OSCAR demenssenter

Telefon: 908 55 821 

(telefontid: mandag-fredag kl. 08.00-11.30).

E-post: oscar-lms@bfr.oslo.kommune.no

www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/helse/de-

mens/

Besøksadresse: Oscars gate 36 B, 0258 Oslo. 

Postadresse: OSCAR lokalmedisinske senter, 

Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo.   

Hvordan bli gjest?
Man trenger ingen legehenvisning eller annen søknad 

for å bli gjest ved OSCAR demenssenter. Personer 

som kan ha nytte av tilbudet kan selv ta direkte kon-

takt. Det kan også pårørende, fastlege, hjemmetje-

neste og praktisk bistand og andre gjøre, som enten 

ønsker mer informasjon eller som ønsker å sette oss 

i kontakt med nye gjester. Tilbudet er for personer 

bosatt i Bydel Frogner og det er gratis å delta, men 

man betaler for matserveringen.

Om oss
OSCAR demenssenter er et aktivitetstilbud på 

dagtid for hjemmeboende personer som be-

gynner å glemme litt eller som har demens i 

tidlig fase. 

Alle gjestene får en innkomstsamtale ved 

oppstart, gjerne sammen med pårørende. Vi 

ønsker å videreføre et godt samarbeid med 

pårørende også etter den innledende samta-

len.

Ved OSCAR demenssenter forsøker vi å skape 

samhold blant gjestene hvor de føler seg inklu-

dert og ivaretatt. Her kan man dele erfaringer 

og gi hverandre råd. 

Bydel Frogner

OSCAR demenssenter



Våre aktiviteter
Hver dag hygger vi oss rundt langbordet med et 
næringsrikt måltid, enten lunsj eller middag. Den 
gode stemningen blant gjestene viser hvor viktig 
det er med sosiale møteplasser uansett hvor man 
er i livet.

• Mandag: Fysisk aktivitet (balanse- og styrketre-

ning) med instruktør. Lunsj.

• Tirsdag: Utflukter/turer med kafé/restau-

rantbesøk.

• Onsdag: Musikk/sang/kultur. Middag.

• Torsdag: Quiz/ «hjernetrim». Middag.

• Fredag: Fysisk aktivitet (balanse- og styrketre-

ning) med instruktør. Lunsj.

Priser
Tilbudet er gratis, men måltidene koster kr 40. Du 
vil få tilsendt en faktura fra Bydel Frogner en gang 
i måneden.
Utflukter innebærer også en egenandel på kr. 100, 
som betales kontant før felles avreise fra demens-
senteret. Dette dekker transport, inngangsbillett til 
museer, mat m.m.

Ansatte
De ansatte ved demenssenteret utgjør et tverrfaglig 
team med ergoterapeut, sykepleier og sosionom 
og samarbeider med resten av OSCAR lokalme-
disinske senter og med bydelens øvrige tjenestes-
teder når det er aktuelt. Det er også tilknyttet en 
fastlegekonsulent til senteret.

Andre tilbud i Bydel Frogner
Demensteam: Bydelens demensteam ledes av 
demenskoordinator, og utgår fra Bestillerkontoret. 
Det legges til rette for utredning, diagnostisering og 
systematisk oppfølging av personer med demens. 
Telefon: 02 180 (spør etter Bestillerkontoret) vaktte-
lefonen er åpen mandag til fredag 09.00 - 11.30 og 
12.00 - 14.30.

Almakontakt: Marius Morstøl, ergoterapeut ved 
OSCAR demenssenter, telefon: 908 55 821. Er med 
i bydelens utvidete demensteam, og kan kontaktes 
ved behov for rådgivning eller tilrettelegging av de-
mensvennlige omgivelser i hjemmet. Almakontakten 
kan følge brukere og pårørende til simulering ved 
Almas hus og samarbeider med bydelens øvrige er-
goterapeuter vedrørende hjelpemiddelrekvirering og 
vurderingsbesøk i hjemmet.

Besøksvenn: Besøksvenn er et tilbud som kan gis 
til personer med behov for individuell oppfølging, og 
kan eventuelt fungere som en avlastning for pårøren-
de. Personen kan få tilbud om én fast besøksvenn 
som kommer på besøk til fast avtalte tidspunkter. 
Tilbudet vil tilpasses individuelt, avhengig av perso-
nens interesser og ønsker. Erindring og minnearbeid 
vil være sentralt. Hensikten med tilbudet er å gi inn-
hold i hverdagen, gi sosialt samvær og å oppretthol-
de selvfølelse. Tilbudet er gratis, og interesserte kan 
ta kontakt med OSCAR demenssenter for mer infor-
masjon.

GPS: Bydel Frogner og Oslo kommune deltar i pros-

jektet “Samspill” sammen med partnerne SOS 
International Trygghetssentralen og Sintef.  Her 
kan personer med kognitiv svikt/demens og de-
res pårørende være med å prøve ut varslings- og 
lokaliseringsteknologi for å gi personer med de-
mens en tryggere og mer selvstendig hverdag. 
Personer som skal være med bør ha en tjeneste 
fra bydelen fra før, som eksempel trygghetsalarm. 
Er du interessert i dette, ta kontakt med OSCAR 
demenssenter.

Fakta om demens
Demens er en fellesbetegnelse på flere syk-
dommer og tilstander som blant annet påvirker 
hukommelsen og evnen til å utføre daglige gjøre-
mål. Demens kan også endre vår sosiale atferd. 
Alle former for demens kan ramme både yngre 
og eldre personer. Hos mange utvikler sykdom-
men seg over flere år, men for enkelte kan det gå 
raskere. 
Les mer om demens her

• Helseetaten: www.helseetaten.oslo.kom-

mune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/

• Nasjonalt kompetansesenter for aldring 

og helse: www.demensinfo.no

• Nasjonalforeningen for folkehelsen: www.

nasjonalforeningen.no

• Folkehelseinstituttet: www.fhi.no/tema/

eldres-helse/demens

• www.helsedirektoratet/demens
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      BYDEL FROGNER 

          

 

   Livslyst- når det røyner på 

- Et kurs for deg som har/har hatt 
kreft eller er pårørende 

 

   Tid: Oppstart torsdag 23. oktober kl. 17-20 
   Sted: OSCAR frisklivssentral, Bydel Frogner 

          

 

 

                                                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 

                    
                                                               

OSLO KOMMUNE 
Bydel Frogner 

OSCAR frisklivssentral er et 

lavterskeltilbud i Bydel 

Frogner som skal bidra til 

mestring og fremme en best 

mulig helse. 

Vi tilbyr hjelp til endring av 
levevaner gjennom veiledning 
og tilpassede tiltak, særlig 
innenfor fysisk aktivitet, 
kosthold, søvn, røykeslutt og 
ulike lærings- og mestringskurs.  

Tilbudet innebærer et 
tidsbegrenset, strukturert 
veilednings- og 
oppfølgingstilbud, primært 
gjennom individuell 
helsesamtale og ulike 
gruppetilbud. Kurset «Livslyst- 
når det røyner på» er et av 
flere kurs vi arrangerer. 

  

 
Ta gjerne kontakt med 
oss på telefon: 
23 42 50 04/05, eller 
send en e-post: 
oscar-lms@bfr.oslo. 

kommune.no 

 

Oscars gate 36 b 
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Livslyst- når det røyner på 

Vi ønsker velkommen til deg som bor i Bydel Frogner 
eller Ullern, som opplever/har opplevd en kreftsykdom, 
eller er pårørende, og som ønsker å lære mer om 
hvordan man kan benytte egne ressurser for å håndtere 
utfordringer i hverdagen. 
 
Kurset retter seg mot deltakere uavhengig av 
kreftdiagnose og sykdomsforløp, og er utarbeidet av 
Kreftforeningen.  
 

«Når livet bestemmer seg for å ta en 

u-sving inn i et nytt og truende landskap 

beveger du deg inn i det ukjente. Enten 

du er pasient eller pårørende. Du vet 

kanskje ikke hvor ferden ender – og det 

er lett å oppleve tap av kontroll.» 

                                                              (Sitat fra en kreftsyk) 

 

Formålet med kurset er å gi deltakerne: 

- Økt kunnskap om hvordan tanker innvirker på 
hvordan vi opplever livet. 

- Kjennskap til praktiske metoder, tips og øvelser, for 
lettere å kunne håndtere og kontrollere hverdagen. 

- Mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter 
med andre i lignende situasjon.  

 
 

Praktisk informasjon 
  
Sted 

  OSCAR frisklivssentral, OSCAR lokalmedisinske senter, 
  Oscars gate 36 b, 0258 Oslo 

   

Tidspunkt 

Torsdag 23. oktober kl. 17.00-20.00 
Kurset går over 5 ganger: 23/10, 30/10, 6/11 og 13/11 
og 20/11. 

Pris 

Kurset koster kr 250 pr. person i egenandel. Dette 
dekker blant annet et eget kurshefte, kaffe/te og frukt.  

 

Påmeldingsfrist innen 14. oktober til 

kursansvarlige:  

� Oddfrid Nesse, kreftkoordinator i Bydel Frogner, 
per tlf./sms: 994 41 287 eller e-post: 
oddfridnesse.gaspar@bfr.oslo.kommune.no 

� Liv Målfrid Aarvik, kreftkoordinator i Bydel 
Ullern per tlf./sms: 952 37 947 eller e-post: 
liv.aarvik@bun.oslo.kommune.no 

  

 

  

 



- når mestring gjelder

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen

Tlf: 23 42 50 04/05 

mandag-fredag kl. 08.00-15.30

E-post: oscar-lms@bfr.oslo.kommune.no

www.bydel-frogner.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Oscars gate 36 b, 0258 Oslo.

Postadresse: OSCAR lokalmedisinske senter, 

Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo.

Rask psykisk helsehjelp

Inngang A

Tlf: 23 42 50 03 

mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til personer fra 

bydelen med mild/moderat grad av depresjon og 

angstlidelser. Behandlingen baserer seg på veiledet 

selvhjelp og kognitiv terapi. 

Tilbudet er gratis.

Om oss
OSCAR frisklivssentral er et lavterskeltilbud for 

deg som ønsker hjelp til endring av levevaner. 

Vårt mål er å bidra til å fremme god fysisk og 

psykisk helse samt forebygge og mestre syk-

dom. Vi tilbyr veiledning og tilpassede tiltak, 

særlig innenfor fysisk aktivitet, kosthold, søvn 

og røykeslutt. Oppfølgingstilbudet er tidsbe-

grenset og strukturert, og gis primært gjennom 

individuelle helsesamtaler og ulike gruppeakti-

viteter og kurs.

Hvordan bli deltager? 
Personer som kan ha nytte av tilbudet kan 

henvises av fastlege, helsepersonell i primær- 

og spesialisthelsetjenesten, NAV, avtalefysiote-

rapeuter og bydelens tjenesteapparat forøvrig. 

Man kan også ta kontakt på eget initiativ. I ut-

gangspunktet får aktuelle deltakere en friskli-

vsresept som varer i 3 måneder, med mulighet 

til forlengelse. Tilbudet er for personer bosatt 

i Bydel Frogner og er gratis, med unntak av 

noen kurs som har en mindre egenandel.

Bydel Frogner



TIMEPLAN - OSCAR FRISKLIVSSENTRAL- HØST 2014 (f.o.m 1. september)Våre aktiviteter

Fysisk aktivitet

Treningsgruppe: Sirkeltrening med fokus på styr-

ke og utholdenhet. Nivå tilpasses.

Kroppsbevissthet/avspenning: Fokus på pust, 

tilstedeværelse og bevisstgjøring av spenning og 

avspenning.

Balansegruppe: Fallforebyggende trening med 

fokus på styrke og balanse.

Seniortrim: Trening for eldre med fokus på styrke 

for hele kroppen.

Turgruppe: Varierer mellom korte turer i nærmiljø 

og lengre turer. 

Egentrening: Deltakere kan benytte treningsalen 

etter å ha fått et individuelt tilpasset treningspro-

gram.

Kvinnegruppe: Trening til musikk med fokus på 

utholdenhet og styrke kun for kvinner.

Andre tilbud

Temaundervisning

Følgende temaer rullerer fortløpende, følg med på 

tavla: Søvn - Kosthold - Fysisk aktivitet - Endrings-

arbeid - Psykisk helse.

Kostholdsveiledning

Vi tilbyr individuell kostholdsveiledning og Bra 

Mat-kurs. Målet er å få til varig endring i forhold til 

matvaner. Veiledning og kurs baserer seg på Helse-

direktoratets anbefalinger for ernæring. 

Søvn

Vi tilbyr kartlegging av søvnproblemer og individuelle 

samtaler med kognitive teknikker. Ved behov henvi-

ser vi videre til Rask psykisk helsehjelp, en 

samlokalisert tjeneste.

Kurs i depresjonsmestring og kurs i angstmes-

tring

Dette er to kurs i samarbeid med Rask psykisk hel-

sehjelp, hvor man enten lærer konkrete teknikker for 

å møte angstplagene, eller jobber for å endre tanke- 

og handlingsmønstre, som vedlikeholder og forster-

ker nedstemthet og mild/moderat depresjon.

For informasjon og/eller påmelding, ta kontakt på 

telefon: 23 42 50 03.

Slutte å røyke?

Vi tilbyr tobakksavvenning gjennom individuelle 

samtaler, samt snus- og røykesluttkurs. Prøv også 

www.slutta.no eller Røyketelefonen: 80 04 00 85.

Påmelding og mer informasjon: 

Ring 23 42 50 04/ 05.

MANDAG TIRSDAG

Egentrening

08.45 - 10.00

Turgruppe

09.30 ~

Treningsgruppe

08.45 - 10.00

Balansegruppe

13.00 - 14.00

Temaunder-

visning

14.00 - 15.00

Balansegruppe

14.00 - 15.00

Seniortrim

14.15 - 15.15Treningsgruppe

13.45 - 15.00

Kroppsbevissthet/
avspenning

14.00 - 15.00 LHL-gruppe 

16.00 - 18.00

Capoeira 4.-7. klasse

18.00 - 19.00

Jentegruppe 

8.-10. klasse

16.00 - 17.00

Treningsgruppe 
kreftrammede

15.30 - 17.00

Leksehjelp og 
Hip hop-kurs

16.45 - 19.00

Egentrening

08.45 - 10.00

ONSDAG TORSDAG FREDAG

Treningsgruppe 

for kvinner

14.00 - 15.00



OSLO KOMMUNE 
Bydel Frogner 

 

Kontaktinformasjon: 

OSCAR lokalmedisinske senter: 
Adresse:     Oscars gate 36b, 0258 Oslo 
Telefon:      23 42 50 04 / 23 42 50 05 
Åpent:         Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 
E-post:        oscar-lms@bfr.oslo.kommune.no 
Postadr:      OSCAR lokalmedisinske senter, Bydel Frogner, 
                    Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo 
 
Bestillerkontoret: 
Telefon:      02 180 (spør etter bestillerkontoret). Vakttelefonen er åpen 
                   hverdager fra kl. 10 - 14 
E-post:        bestillerkontoret@bfr.oslo.kommune.no  
Nettside:      www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/bestillerkontoret/ 
 
Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån i Oslo ko mmune: 
Adresse:     Konghellegata 3, inngang Schouterrassen 
Telefon:      22 87 16 50 
Åpent:         Mandag - fredag kl 8.00-15.00 (torsdag til kl. 18.00) 
 
NAV hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus:  
Adresse:      Kabelgaten 2 (Økern) 
Telefon:       21 06 97 00 
Åpent:          Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 
Nettside:      www.nav.no 

 
 
Enkle hjelpemidler kan kjøpes i vanlig handel. Ved kortvarig behov kan 
enkelte hjelpemidler lånes fra Oslo kommunes hjelpemiddel- 
lager. Ved varig behov (over 2 år), er det mulig å søke om lån av 
hjelpemidler gjennom NAV. 

 
 

Ta gjerne kontakt ved behov for veiledning i forhold til 
trening og hjelpemidler! 

 

 
OSCAR lokalmedisinske senter 

Bydel Frogner 
 

 

 

 

 

 

 

HVORDAN FOREBYGGE 
FALL? 

 
 

 



 

 

Forebyggende tiltak for eldre i Bydel Frogner ved  
OSCAR lokalmedisinske senter: 

 

 

 

 

 

• Balansegrupper:  
Skreddersydd trening for eldre som har falt eller er engstelig 
for å falle. Treningen foregår i gruppe og har fokus på styrke- 
og balanseøvelser, som er dokumentert effektive mot fall. 
onsdag kl. 13 - 14 eller 
torsdag kl. 14 - 15 

 

• Seniortrim, onsdag kl. 14.15 - 15.15: 
Gruppetrening for eldre med fokus på utholdenhet, balanse 
og styrke for hele kroppen. 
 
 
 
 
 

• OSCAR dagrehabilitering, mandag – fredag: 
Ta kontakt for mer informasjon: tlf 23 42 50 04/05 
 
Fakta om fall: 
Hvert år faller om lag 1/3 av alle hjemmeboende personer over 
65 år minst en gang. Det gjør også halvparten av de over 80 år. 
De fleste fallene skjer på dagtid i eller i nærheten av hjemmet. 
Kvinner faller oftere enn menn. 
 
Omlag 10 % av fallene resulterer i alvorlig skade, hvorav 
halvparten er brudd. Norge ligger i verdenstoppen i antall 
hoftebrudd, med ca. 9000 hoftebrudd pr år. Minst 95 % 
av disse skyldes fall. 

 

 

Indre risikofaktorer for fall: 
- Jo flere risikofaktorer, jo større risiko. 

• Muskelsvakhet 
• Tidligere fall 
• Svimmelhet/ nedsatt balanse og gangfunksjon 
• Bruk av ganghjelpemiddel 
• Trenger hjelp til ADL 
• Synsproblemer 
• Depresjon 
• Nedsatt kognitiv funksjon 
• Lav kroppsvekt 
• Bruk av flere medikamenter 

 
Ytre risikofaktorer for fall: 

• Dårlig belysning 
• Teppekanter og løse ledninger 
• Trapper 
• Våte gulv, glatte eller våte veier og fortau 
• Bekledning/skotøy 

 
Hva kan du gjøre for å hindre fall: 

• Jevnlige styrke- og balanseøvelser 
• Sjekk av synet 
• Godt fottøy med hælkappe 
• Bruk isbrodder på sko og krykker om vinteren 
• God belysning 
• Fjern løse tepper, ledninger, møbler, dørterskler og 

gjenstander som kan være i veien for fri ferdsel i boligen 
• Hjelpemidler som støttehåndtak, dusjkrakk, sklihindrende 

matte og rekkverk i trapp 
 

Kilde: Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre, St. Olavs hospital, Trondheim.  



RØYKESLUTTKURS

STARTDATO:

Velkommen!

STED:

Røyketelefonen 800 400 85 www.tobakk.no



   

FRISKLIVSSENTRALEN Tel. 23 42 50 04/05 
Oscarsgate 36 B, 0258 Oslo  oscar-lms@bfr.oslo.kommune.no 

 Bydel Frogner 

tt 

Om kurset: 
Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i 
forhold til matvaner og matvarevalg. Kurset er basert på 
Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.  
Målet er å bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, 
øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, 
øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. 
 
Mottoet er «små skritt – store forbedringer».  
 
Målgruppen er personer som ønsker å endre kostvaner og personer 
som trenger å endre levevaner for å forebygge sykdom eller leve 
bedre med diagnoser de allerede har fått. Kurset er forbeholdt 
innbyggere i Bydel Frogner.  

 
Egenandel: 
Kurset har en egenandel på 200 kr, som dekker utgifter til 
kokebok og smaksprøver. 
 
Kursinformasjon: 
Sted: OSCAR frisklivssentral, Oscarsgate 36 B 
Oppstart: Tirsdag 21. oktober  
Klokkeslett: 13.30 – 15.15 
Varighet: 5 ukentlige samlinger 
 
Påmelding: 
For påmelding, ta kontakt med Johanna eller Elin på  
tlf: 23 42 50 04/05 
 

 

Bra Mat kurs   
på OSCAR frisklivssentral  



- når mestring gjelder

Kontaktinformasjon
Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 908 55 821 

Tlf: 23 42 50 03 mandag-fredag kl. 08.00-15.30

E-post: oscar-lms@bfr.oslo. kommune.no

Nettside: www.bydel-frogner.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Oscars gate 36 B, 0258 Oslo. 

Postadresse: OSCAR lokalmedisinske senter, 

Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo   

Hvordan få hjelp 
Tilbudet er gratis og forbeholdt innbyggere i Bydel 

Frogner. Ventetiden kort, og det kreves ingen hen-

visning fra lege. Vi oppfordrer imidlertid til samarbeid 

med fastlegen. Personer i målgruppen som kan ha 

nytte av tilbudet kan henvende seg til oss direkte. 

Om oss
Rask psykisk helsehjelp i Bydel Frogner er et 

lavterskeltilbud for voksne over 18 år med mild/

moderat depresjon og/eller angst, eventuelt 

med søvnproblemer i tillegg. 

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi, 

og følger en trappetrinns-modell. Første trinn 

kan være veiledning i forbindelse med bruk av 

selvhjelpsmateriell.  De neste trinnene kan bes-

tå av telefonkonsultasjon, eller mer tradisjonell 

samtaleterapi av relativt kort varighet. Personer 

som har behov for mer langvarig terapi, blir 

henvist videre.

Helsehjelpen gis av et tverrfaglig team bes-

tående av psykolog, ergoterapeut og fysiotera-

peut- alle med videreutdanning innen psykisk 

helse og opplæring/utdanning innen kognitiv 

terapi. De ansatte har taushetsplikt som an-

net helsepersonell.I samråd med pasientene, 

samarbeider teamet med andre instanser når 

dette er hensiktsmessig, for eksempel fastlege, 

spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. 

Bydel Frogner

OSCAR 
Rask psykisk helsehjelp



Hva er kognitiv terapi? 
Kjernen i kognitiv terapi er å støtte individet i å mes-

tre sine livsproblemer og å endre uhensiktsmessi-

ge tankemønstre og/eller adferd som er forbundet 

med problemene. Terapien er et aktivt samarbeid 

mellom pasient og terapeut.

Hva er depresjon?
Sentrale symptomer er blant annet senket stem-

ningsleie, nedtrykthet, tap av glede eller interesse 

for aktiviteter eller andre mennesker og nedsatt 

energi. Man kan også oppleve svekket selvfølelse, 

selvmordstanker, konsentrasjonsvansker, økt irrita-

bilitet eller følelse av håpløshet.

Hva er angst?
Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander 

hvor hovedsymptomet er angst, enten forbundet 

med bestemte objekter eller situasjoner, eller i en mer 

ubestemt form preget av vedvarende bekymringer. 

Panikkangst karakteriseres av plutselige angstanfall. 

Angst innebærer ofte symptomer som tretthet, uro, 

irritabilitet, hodepine, muskelspenninger, pustevans-

ker, skjelvinger, svetting og søvnløshet. Angst og de-

presjon opptrer ofte sammen.

Når bør du be om hjelp?
Når du har plager som vedvarer over et par uker, og 

som går utover trivsel, daglige gjøremål, læring, eller 

sosial og yrkesmessig fungering.

Tilbudene hos oss
Når du har plager som vedvarer over et par uker, 

og som går utover trivsel, daglige gjøremål, læring, 

eller sosial og yrkesmessig fungering.

• Veiledet selvhjelp

• Samtaleterapi

• Kurs i depresjonsmestring

• Kurs i angstmestring

• Samarbeid med OSCAR frisklivssentral om ulike 

lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet,



Kontaktinformasjon
OSCAR dagrehabilitering

Besøksadresse: Oscars gate 36 B, 0258 Oslo

Telefon: 23 42 50 04 / 23 42 50 05

Åpent: Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30

E-post: oscar-lms@bfr.oslo.kommune.no

Postadresse: OSCAR lokalmedisinske senter,

Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo

  

Hvordan bli gjest?
Hjemmeboende i Bydel Frogner kan selv ta direkte 

kontakt med oss for å avtale hjemmebesøk/vurde-

ring og få mer informasjon om tilbudet. Fastleger og 

annet helsepersonell i primær- og spesialisthelset-

jenesten, avtalefysioterapeuter og bydelens tjenes-

teapparat for øvrig, kan også ta kontakt på vegne av 

personer man vurderer som aktuelle for dagrehabili-

teringen.

Om oss
OSCAR dagrehabilitering er et tilbud til hjem-

meboende, hovedsakelig eldre, som kan ha 

nytte av en tidsavgrenset rehabiliteringsperio-

de. Det kan for eksempel være aktuelt etter et 

fall/brudd, sykehusinnleggelse eller sykdom, 

men vi ønsker også å ta i mot de som kun har 

et ønske om å komme i bedre fysisk form. Alle 

får tilbud om et hjemmebesøk før oppstart der 

vi blant annet kartlegger situasjonen, diskute-

rer den enkeltes behov og blir enige om mål 

for rehabiliteringen. Vi gjennomfører standardi-

serte fysiske tester både før og etter rehabili-

teringsperioden.Tilbudet gis i utgangspunktet 

for en periode på 10 uker. De fleste deltar to 

ganger pr uke, men antall dager per uke kan 

variere fra bruker til bruker. Dagrehabiliteringen 

består også av en vedlikeholdsgruppe med 

ukentlig trening i en klokketime. I tillegg tilbyr vi 

individuell behandling/rehabilitering dersom det 

er behov for et mer spesialtilpasset opplegg, 

for eksempel for yngre personer eller personer 

som trenger én til én oppfølging.

Bydel Frogner

OSCAR dagrehabilitering

- når mestring gjelder



Våre aktiviteter
Et besøk på dagrehabiliteringen inneholder:

• Felles trening med blant annet styrke- og balanseøvelser

• Individuell behandling/trening

• Lunsj, kaffe/te, frukt

• Sosialt samvær 

Vi disponerer ulike treningsrom med diverse trenings-

apparater, behandlingsbenker og utstyr, inkludert re-

dcord-utstyr. Lunsjen serveres på et hyggelig langbord 

og består av grovt brød med variert og sunt pålegg. 

Ansatte
De ansatte utgjør et tverrfaglig team og består av fysiote-

rapeuter og ergoterapeut samt turnusfysioterapeut. Det 

er også tilknyttet en fastlege til OSCAR lokalmedisinske 

senter, som benyttes ved behov. De ansatte samhan-

dler for øvrig med lokale og eksterne instanser når det 

er hensiktsmessig for en best mulig oppfølging av den 

enkelte.

Påmelding og mer informasjon:

Ring 23 42 50 04/05

Transport

Vi benytter Pasientreiser som transport til og fra dagre-

habiliteringen. Dette koster en egenandel á kr 135 per 

tur fram til frikortgrensen er nådd.

Velkommen til OSCAR dagrehabilitering! 

 



Protokoll fra FISU Frogner 18.09.2014 
 
 
Tid: torsdag 18.09.2014 kl. 18.00 
Sted: Frogner Stadion, OSK’s møterom i 3. et.  
Tilstede: se pkt. 1: Oppmøteliste 
Møteleder: Stig Ove Ness.  
Referent: Kåre Sagmo-Søvde.  
 
 
 

1. Oppmøteliste  
 

1.1 Følgende oppmøte ble registrert:  
 
Stig Ove Ness (leder FISU Frogner) Oslo Taekwondo Klubb 
Tor Audun Sørensen  (nestleder FISU Frogner) Frigg 
Bjarne Ødegaard Leder, Frogner Bydelsutvalg 
Norvald Moe Oslo Idrettskrets (OIK) 
Harald J.  Oslo og Omland Friluftsråd 
Tore Gleditsch Oslo Skøiteklubb 
Conrad Mohr Fronger Svømmeklubb 
Mette Havrevold Frogner Svømmeklubb 
Lars Kanedal  Oslo Pistolklubb 
Bente Vaage BUL IL 
Anders Kristensen  Kongelig Norsk Seilforening  
Inge Bakke Bygdøy Basketballklubb 
Kristin H. E. Moe Bygdøy Basketballklubb 
Lars Andersson  Bygdøy Tennisklubb 
Sverre Berglund  Bygdø Badmintonklubb 
Hege Westheim  Bygdø Monolitten IL  
Eivind Kvamme Jensen  Bygdø Idrettslag 
Rolf Bakke Huk Fotballklubb 
Hilde Aker Friskis & Svettis Oslo 
Dagfin Simonsen  Oslo Seilforening 
Randi Wøien  Oslo Seilforening  
Jakob Kahn Akkaren Sportsdykkerklubb  
Petter Tennefoss Vippetangen Dykkerklubb 
Margareta Magnus Myhre Uranienborg Turnforening  
Hilde A. Vaage  Norske Studenters Roklubb 
Anniken Ellingsen  Christiania Roklubb 
Carrolle Reitzer Kongelig Norsk Seilforening  
Kåre Sagmo-Søvde Bydel Frogner, adm.  
 

 

 

 



2. Møte AU  
 

2.1 Det ble avholdt møte i AU for FISU Frogner samme dag kl. 16.30. Tilstede var:  
 
Stig Ove Ness (leder FISU Frogner) Oslo  Taekwondo Klubb 
Tor Audun Sørensen (nestleder FISU Frogner) Frigg 
Tore Gleditsch Oslo Skøiteklubb 
Kåre Sagmo-Søvde Bydel Frogner adm.  
 

3. Velkommen v/ Stig Ove Ness (leder FISU Frogner) 
 

3.1 Det ble gitt informasjon om å registrere seg på oppmøtelista.  
3.2 Det ble orientert om at korrespondanse skjer til de registrerte klubbadressene 
3.3 Programmet for møtet ble gjennomgått.  
3.4 Det ble gjort en presentasjonsrunde med navn og lag/klubb for alle de tilstedeværende. 

 

4. Informasjon fra FISU Frogner om AU’s arbeid sist år 
 

4.1 Frogner Stadion v/ Tor Audun Sørensen 
4.2 Frognerbadet v/ Conrad Mohr 
4.3 Vannsport v/ Randi Wøien  
4.4 Ryttersporten v/ Tor Audun Sørensen  
4.5 Bygdøyhus v/ Tor Audun Sørensen  

 

5. Informasjon fra OIK v/ Norvald Moe 
 

5.1 Det ble orientert om OIKs rolle som paraplyorganisasjon for tilknyttede medlemslag.  
5.2 Det ble gitt informasjon om kommende Behovsplan for Idrett og Friluftsliv fra Bymiljøetaten 

(BYM).  
 

6. Informasjon om planlagt arbeid i AU frem mot kommunevalget 2014, 
i bydel Frogner 

 
6.1 Informasjon ble gitt. Det ble også gitt anledning til å stille spørsmål.  
6.2 Det ble oppfordret til å komme med innspill dersom det er ønsker for hva ISU skal jobbe for 

opp mot de ulike partiprogrammene.  
 

7. Tildeling av LAM midler til idrettslag i bydel Frogner  
 

7.1 Tildelingskriteriene med presiseringer ble gjennomgått 
7.2 Det ble gitt anledning til å stille spørsmål 
7.3 Tildeling i.h.t. vedlagte oversikt ble vedtatt.  

 



8. Valg av nestleder (2014-2016), 2 medlemer (2014-2016), 1 medlem 
(2014-2015, suppleringsvalg) og varaer (2014-2015) til AU for FISU 
Frogner.  

 
8.1 Nestleder: Tor Audun Sørensen ble valgt ved akklamasjon 
8.2 AU-medlem (1 stk, 1 år, suppleringsvlag): Randi Wøien ble valgt med (14 stemmer) mot 

Kristin H. E. Moe (4 stemmer) og Astrid Reikvam (2 stemmer), totalt 20 stemmer.  
8.3 AU-medlem (2 stk, 2 år): Åsne Seierstad (19 stemmer) og Stein Lauritzen (9 stemmer) ble 

valgt mot Carolle Reitzer (6 stemmer) og Astrid Reikvam (5 stemmer), totalt 20x2 stemmer.  
8.4 Varamedlemmer: Tore Gleditsch, Astrid Reikvam, Carolle Reitzer og Kristin H. E. Moe ble 

valgt ved akklamasjon.  
8.5 Etter dette har ISU Frogner følgende AU:  

 
- Leder: Stig Ove Ness, Oslo Taekwondo Klubb (2013-2015) 
- Nestleder: Tor Audun Sørensen, Frigg (2014-2016) 
- Medlem: Randi Wøien, Oslo Seilforening (2014-2015) 
- Medlem: Åsne Seierstad, Frogner Svømmeklubb (2014-2016) 
- Medlem: Stein Lauritzen, Oslo Ryttersport (2014-2016) 

 
- Varamedlem: Tore Gleditsch, Oslo Skøiteklubb (2014-2015) 
- Varamedlem: Astrid Reikvam, Bygdø Monolitten IL (2014/2015) 
- Varamedlem: Carolle Reitzer, Kongelig Norsk Seilforening (2014-2015) 
- Varamedlem: Kristin H. E. Moe, Bygdøy Basketballklubb (2014-2015) 

 
- Observatør: Bjarne Ødegaard, Frogner Bydelsutvalg 
- Varaobservatør: Ulf Hordvik, Frogner Bydelsutvalg 

 
- Kretsstyrets representant i ISU Frogner er Ingar Lae 

 

9. Eventuelt 
 

9.1 Det var ingen saker til eventuelt.  
 

 
 
Møte hevet kl. 19:30 
  
 
 
 
 
Stig Ove Ness 
Leder, ISU Frogner   Kåre Sagmo-Søvde 
     Sekretær, ISU Frogner 
 
 
 
 
 



Tildeling LAM - Frogner

LAM - ISU Frogner Opp A.f.hem Idr.skole Tildeling 6-12 Tildeling 13-19 Totalt

Fordeling 2014 møte Aktiv Idr. Barn Ungdom -              33 525,00   404 071,67        808 143,33        1 248 740     
f.hem skole 6-12 13-19 -              75,00          154,26               475,10               

Akkaren Sportsdykkerklubb Ja 14 20 2 159,57            9 501,98            11 662               
Bul IL Ja 31 337 215 125 -              25 275,00   33 164,88          59 387,37          117 827             
Bygdø Badmintonklubb Ja 20 19 3 085,11            9 026,88            12 112               
Bygdø Fekteklubb Nei 173 51 13 343,08          12 115,02          25 458               
Bygdø IL Ja 91 81 14 037,23          38 483,02          52 520               
Bygdø Monolitten Idrettslag Ja 110 416 301 8 250,00     64 170,19          143 004,79        215 425             
Bygdø Tennisklubb Ja 145 37 -              22 367,01          17 578,66          39 946               
Bygdøy Basketballklubb Ja 1 52 52 -              8 021,27            24 705,15          32 726               
Bygdøy Curling Club Nei 4 0 -              -              -                     -                     1 000                 
Christiania Roklub Ja 3 7 41 -              1 079,79            19 479,06          20 559               
Frigg Oslo Fotballklubb Ja 493 233 -              -              76 047,85          110 698,06        186 746             
Friskis&Svettis Oslo Ja 42 0 164 -              -                     77 916,23          77 916               
Frogner Bowlingklubb Nei 0 2 -              -                     -                     1 000                 
Huk Fotballklubb Ja 209 52 -              -              32 239,35          24 705,15          56 944               
Kongelig Norsk Seilforening Ja 3 311 196 -              47 973,39          93 119,40          141 093             
Kurdistan FK Nei 0 3 -              -                     -                     1 000                 
Nord Bygdø Kano Og Kajakklubb Nei 9 22 -              -              694,15               5 226,09            5 920                 
Norske Studenters Roklub Ja 2 3 53 -              462,77               25 180,24          25 643               
Oslo Fallskjermklubb Nei 0 53 -              -                     12 590,12          12 590               
Oslo Pistolklubb Ja 5 17 -              771,28               8 076,68            8 848                 
Oslo Seilforening Ja 64 72 -              9 872,34            34 207,13          44 079               
Oslo Skøiteklub Ja 251 62 -              38 718,07          29 456,14          68 174               
Oslo Taekwondo Klubb Ja 49 25 -              7 558,51            11 877,47          19 436               
Oslo Vikings Nei 7 92 -              539,89               21 854,55          22 394               
Sentrum Kickboxing Klubb Nei 12 42 -              925,53               9 977,08            10 903               
Uranienborg Turn Ja 170 10 -              26 223,40          4 750,99            30 974               
Vippetangen Dykkerklubb Ja 4 11 -              617,02               5 226,09            5 843                 

-              -                     -                     -                     
-              -                     -                     -                     

105 447 2724 1836 -              33 525,00   404 071,67        808 143,33        1 248 740          

Grunnlagstall



Til: Bydelsadministrasjonen i Frogner bydel 

Fra: Høyre 

 

Status på tiltak i forbindelse med 

landsomfattende tilsyn med barnevernstjenesten 

 

I forbindelse med saken om «landsomfattende tilsyn med barnevernstjenesten» lagde 

Administrasjonen en oppfølgingsplan som inneholdt 11 tiltak som skulle iverksettes innen 15. 

september.  

Vi ber derfor om en skriftlig redegjørelse for status på disse 11 tiltakene på førstkommende 

bydelsutvalgsmøte tirsdag 30. november. 



BU-sak 
 
Forslag fra Høyre 

 
Evaluering av opplæring for bydelens tilsynsutvalg 

 

2. september arrangerte administrasjonen i Bydel Frogner opplæring for 

medlemmene i bydelens tilsynsutvalg. Det har vært en del utskiftninger av 
medlemmer i utvalgene og det var derfor mange nye tilsynsutvalgsmedlemmer 
på opplæringen. 
 

Opplæringen av tilsynsutvalgets medlemmer er viktig for at tilsynsutvalgene skal 
kunne ivareta sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.  
 
Bydelsutvalget ønsker derfor en evaluering av opplæringen som er gitt både fra 

administrasjonen og fra deltagerne på opplæringen med hensyn til kvalitet og 
deltagernes utbytte. 
 
Evalueringen bør inneholde: 

 

• Avsnitt om administrasjonens mål med opplæringen 

• Egen vurdering av måloppnåelsen 

• Deltagernes vurdering av opplæringen 

 

Deltagernes blir bedt som å svare på et spørreskjema om hvordan de opplevde 

opplæringen. 

 

Deltagerne svarer på: 

 

• Forventninger til opplæringen 

• Hvorvidt forventningene ble innfridd 

• Om opplæringen var tilstrekkelig 

• Elementer de savner 

• Hva de var fornøyde med 

• Om de har behov for ytterligere opplæring 

 
 
Det må utarbeides klare mål for opplæringen av tilsynsutvalgenes medlemmer 

og det er behov for å vurdere om omfanget av opplæringen bør utvides. 
Bydelsutvalget vil ta stilling til dette når evalueringen foreligger. 
 



Til: Bydelsadministrasjonen i bydel Frogner 

Fra: Høyre 

 

 Høyre har noen spørsmål angående økonomirapporten vi ønsker skriftlig svar på i forkant av 

bydelsutvalgsmøtet tirsdag 30. september kl. 1800. 

For at svarene skal kunne diskuteres i partienes formøter, ber vi om at svarene sendes ut på 

mail til alle medlemmer av bydelsutvalget, senest kl. 14.00 tirsdag 30. september.  

(Vi ønsker korte og presise svar) 

Spørsmål  

1. Administrasjon og støttefunksjoner: her har det ikke blitt funnet like mye 
reduksjonspotensial som vi hadde forventet. Hvordan er det arbeidet for å kartlegge 
muligheter for å effektivisere/ta ned ressursbruk i større grad på mellomlang sikt 
(2015-2016?)  

2. Hvilke metoder er brukt for å vurdere kuttpotensial? Prosesskartlegging? Intervjuer? 
Eksterne/kommunale? 

3. Hvem har vært involvert i å kartlegge kutt, hvilke nivåer og funksjoner i 
organisasjonen?  

4. Hvilke konkrete utfordringer er det med å ta ned ressurser i hjemmesykepleie og 
praktisk bistand? Det er lagt til grunn at det er et stort potensial for kutt her, men at det 
er praktisk vanskelig. Hvordan ser man for seg at potensialet/overtalligheten vil kunne 
tas ned over tid? (2014 - 2016) 

5. Det er nevnt utfordringer som turnus, ekstravakter og overtid i hjemmetjenesten. Har 
dere vurdert å få hjelp av analytikere på rådhuset til å hjelpe med en effektiv 
turnusmodell? 

6. Det ble i AU nevnt at akuttplasser i barnevernet er på 8 000 kr per døgn. Dette høye 
tallet vakte interesse, og vi fikk en forklaring. Vi ønsker likevel å få mer klarhet i 
hvilke alternativer til dagens løsning som finnes og hva som eventuelt skal til for å få 
denne prisen ned.  Hvor mange dager varer en typisk akuttplassering og hva 
bestemmer prisen. 

7. Kunne det med bedre planlegging vært færre døgn på slike dyre akutthjem i 
barnevernet? 

8. Har man lært noe om hvilke tiltak man kan gjøre for å være mer fleksible når det 
kommer flere overliggere på sykehus i en periode? 

9. Innkjøp for hjemmehjelpsmottagere kan være ressurskrevende. Det finnes ordninger 
som gir brukerne noenlunde samme tjenestegrad. Sentraliserte leveringer, 
hjemkjøring, etc. Er dette vurdert?  Er det fremdeles dialog med frivillige som 
potensielt kan utføre tjenester slik det var antydet i juni. 

10. Hvilke rutiner finnes for å revurdere vedtakstid for hjemmetjenester?  Hvordan er 
utvikling av vedtakstid til praktisk bistand?  I hvilket omfang går brukere over til å 
bestille varer på nett eller få varer levert hjem?  Hvordan informerer bydelen om 
rutiner og muligheter for dette? 



11. Har bydelen klart å implementere en bedre organisering av tidsbruk i 
hjemmetjenestene? For eksempel å forhindre såkalte bomturer som krever 
transporttid?        

12. Foregår det prosesser for å effektivisere tidsbruken til ansatte, for eksempel ved at 
ansatte kan hjelpe med andres oppgaver når de selv har kapasitet? 

13. Hva er mest kritisk for at bydel Frogner skal kunne bli den mest effektive og 
strømlinjeformede bydelen i Oslo? 

14. Det vil være et generelt fokus på effektivisering også fremover i tid. Har adm vurdert å 
gjøre en systematisk kartlegging av prosesser for å kunne fjerne flaskehalser og hindre 
sløsing? Dette er for eksempel temaer i LEAN-filosofien, men handler egentlig om å 
bruke kontinuerlig forbedring og noen verktøy i hverdagen som sikrer dette. Det 
viktigste for å få til en LEAN-kultur er at ledelsen forankrer og kommuniserer denne. 
Er det mulig å få til dette også med begrensede ressurser? 

15. Har bydelen vært i kontakt med Vestre Aker angående LEAN-tilnærming? Dette er et 
langsiktig kulturarbeid, men kanskje det kan gi noen innspill og eventuelt noe gratis 
rådgivning 

 



Frogner Bydelsutvalg 

Sak 270/14 Forsøpling av Oslo – Frogner spesielt 

1. Bydelsutvalget ber administrasjonen skrive en forespørsel til Bymiljøetaten med følgende 

innhold: 

Det har over tid kommet bekymringsmeldinger til Bydelsutvalget om manglende søppeltømming i 

bydel Frogner. Dette gjelder spesielt søplekasser i parkområder, ved større møteplasser og 

handlegater. Søppel fra hurtigmat er særlig synlig lørdag og søndag formiddag etter bespisning sent 

på kveld/natt til lørdag og søndag.  Dette er utrivelig for innbyggerne og besøkende i bydelen vår. 

Bydel Frogner ber om et svar fra etaten på om og når følgende punkter kan imøtekommes: 

• Forbedre søppelplanlegging slik at det sikres tilstrekkelig tømming av søppelkasser i områder 

og på tidspunkter hvor det er særlig behov. For Frogner gjelder dette spesielt: 

o Frognerparken (særlig ved inngangene) 

o Majorstuen 

o Bogstaveien /Hegdehaugsveien 

o Bygdøy alle (nederste del mot Solli plass-mye knust glass) 

o Frognerveien, utenfor McDonalds 

• Reallokere ressurser slik at flere er på jobb når det er mest behov 

• Videre savner vi søppelkasser på følgende steder/gater: 

o Eckerbergsgate nord for Frognerveien 

o Neuberggata fra Vestkanttorget og opp mot Bogstaveien 

• Sette inn større søppelkasser der det er ekstra stort behov 

• Sette inn en ekstra søppelkasse for engangsgrill ved inngangen til parkeringsplassen på Huk i 

sommersesongen 

• Sette opp kasser for kildesortering på flere steder bydelen 

• Etablere et effektivt system for at publikum kan varsle etaten om overfylte søppelkasser og 

sikre oppfølging av varsel 

• Sørge for at det er søppelkasser på alle holdeplasser for buss, trikk og t-bane 

• Flere sigarettsøppelkasser i trafikerte gater som Bogstaveien/Hegdehaugsveien og nedre del 

av Frognerveien  

• Sørge for bedre opprydding av sneiper rundt diverse serveringssteder 

 

2. Videre vises det til orienteringssak 129/13 om Rusken samt et tilleggsnotat til BU-møtet 30.4. Det 

ble vedtatt at: 

Bydelsutvalget er fornøyd med at vedlikeholdsgruppen nå utvides til Bydelsrusken i samarbeid med 

NAV-kontoret og Rusken i Oslo kommune for å styrke arbeidet med å holde bydelen i god stand ved 

at:  

• Bydelen vil utstyre vedlikeholdsgruppen med arbeidstøy merket Rusken, samt utstyre biler etc. 

med logoen til Bydelsrusken.  

• Det er utarbeidet en tilskuddsøknad for å øke deler av maskinparken etc.  



• Bydelen har utpekt en person ved NAV til å delta i Ruskenforum (Ruskenforum er et initiativ til et 

tettere samarbeid med nærmiljøet i bydelen og hensikten med forumet er å få til en mer 

helhetlig samhandling mellom etater, næringsliv, gårdeiere, velforening, politiet, frivillige 

organisasjoner og bydelsadministrasjon i bydelen. Målet er sammen å skape en enda renere, 

tryggere og triveligere bydel)  

• Bydelsrusken er et kommunalt arbeidstreningstiltak i samarbeid med NAV. Vi merker oss at 

samarbeidet vil handle om de ansvarsområdene bydelen har som er grøntområder, vedlikehold 

og drift av eiendom bydelen forvalter og annet bydelsansvar. Rusken vil bidra med å finansiere 

utstyr for renhold, noe arbeidsantrekk og bidra til drift av bil. Rusken vil også bidra med sine 

patruljer ved behov. Bydelsutvalget ber om at en gjennom Ruskenforum ser på mulighet for 

ytterligere å styrke samarbeidet med antall sysselsatte personer og også utvide ordningen til 

større beredskap for å holde bydelens gater og fortau rene for avfall.  

Bydelsutvalget bes om å bli orientert om fremdrift og resultater av dette på BUs møte i oktober. Det 

bes også om å redegjøre for mulighet til å omfatte gater og torg i tillegg til parker, selv om dette er 

Bymiljøetatens område. 

 I tillegg ønsker vi at leder for prosjektet inviteres til å komme på neste MIBU-møte for å kunne svare 

på spørsmål.  

 



O-sak til BU 271/14 

Møte 30.09.2014  

Det vises til 15 spørsmål fra Høyre som ønskes besvart kort og presist. Her følger spørsmål og 
svar. 

Spørsmål  

1. Administrasjon og støttefunksjoner: her har det ikke blitt funnet like mye reduksjons-
potensial som vi hadde forventet. Hvordan er det arbeidet for å kartlegge muligheter for å 
effektivisere/ta ned ressursbruk i større grad på mellomlang sikt (2015-2016?)  

Svar: 
Bydelen har som ambisjon å ta ned 5 årsverk i administrasjon og støttefunksjoner. Ett 
årsverk er inndratt. Administrasjonen har i tillegg fått meldt en langvarig sykemelding 
uten at det tas inn vikar.  Ytterligere reduksjon av stillinger er under vurdering høsten 
2014. Siktemålet er å fremme et konkret forslag om stillingsreduksjon i budsjettforslag for 
2015. 

2. Hvilke metoder er brukt for å vurdere kuttpotensial? Prosesskartlegging? Intervjuer? 
Eksterne/kommunale? 

3. Hvem har vært involvert i å kartlegge kutt, hvilke nivåer og funksjoner i organisasjonen?  

Svar på spm 2 og 3: 
Med kuttpotensial forstås arbeid knyttet til innsparingsvedtak i juli og vurderinger av 
ytterligere behov for innsparinger i 2014. Arbeidet med å vurdere kuttpotensial har 
foregått på flere måter. Bydelen har analysert tjenesteutvikling på sentrale områder og 
vurdert muligheter for innsparinger. Primært ved se på egen utvikling over tid sett opp 
mot demografisk utvikling. I budsjettprosessen for 2015 vil bydelen også sammenligne 
seg med andre bydeler. Enhetsledere og sentral stab har vært aktivt involvert for å finne 
frem til innsparingstiltak. Prosesskartlegging har vært et sentralt element i arbeidet med å 
vurdere innsparingspotensial i hjemmetjenesten-utfører. 

4. Hvilke konkrete utfordringer er det med å ta ned ressurser i hjemmesykepleie og praktisk 
bistand? Det er lagt til grunn at det er et stort potensial for kutt her, men at det er praktisk 
vanskelig. Hvordan ser man for seg at potensialet/overtalligheten vil kunne tas ned over 
tid? (2014 - 2016) 
 
Svar: 
Som det er redegjort for i økonomirapporten er det behov for å endre grunnturnus. 
Bydelen er i gang med dette, og har allerede utarbeidet en skisse til justert turnus med 
konkrete forslag til stillingsreduksjoner. Neste skritt er å drøfte dette med de ansattes 
organisasjoner. Bydelen legger til grunn at ny turnus kan innføres i løpet av dette året. 
Eventuell overtallighet vil kunne håndteres uten stort overheng til 2015. Et slik reduksjon 
vil være et viktig bidrag til å saldere budsjett for 2015. Bydelen arbeider også med å få 
ned sykefraværet, og redusert korttidsfravær vil gi økonomisk gevinst. Dette kan ta noe tid 
å oppnå. Over tid forventer bydelen at bemanningen hos utfører er godt avstemt i forhold 
til vedtaksnivå. 
 



5. Det er nevnt utfordringer som turnus, ekstravakter og overtid i hjemmetjenesten. Har dere 
vurdert å få hjelp av analytikere på rådhuset til å hjelpe med en effektiv turnusmodell? 
 
Svar: 
Det er fornuftig å se nærmere på hvordan andre har laget turnus i hjemmetjenesten, og 
hvordan effektivitetsutfordringene for øvrig er i denne tjenesten. Vi har arbeidet 
systematisk sammen med de to nabobydelene Ullern og Vestre Aker siden juni måned. 
Bydel Nordstrand har ytterligere bidratt til dette arbeidet.  
 

6. Det ble i AU nevnt at akuttplasser i barnevernet er på 8 000 kr per døgn. Dette høye tallet 
vakte interesse, og vi fikk en forklaring. Vi ønsker likevel å få mer klarhet i hvilke 
alternativer til dagens løsning som finnes og hva som eventuelt skal til for å få denne 
prisen ned.  Hvor mange dager varer en typisk akuttplassering og hva bestemmer prisen. 

Svar: 
Prisene for kjøp av barnevernstiltak varierer. Prisliste følger vedlagt. 
De fleste barn plasseres i akutt beredskapshjem av barnevernvakten hos politiet. 

       
Når barn plasseres er første plasseringsalternativ er alltid familie og barnets nettverk. Det 
utløser normalt ingen kostnader for barneverntjenesten.  

 
Hvis ikke familie eller nettverk er aktuelt ønsker barneverntjenesten at barn i tidlig 
tenårene og yngre blir plassert i beredskapshjem. De blir plassert i beredskapshjem hvis 
det er ledig kapasitet. Er det ikke ledig kapasitet i beredskapshjem vil barna bli plassert i 
det som er tilgjengelig, tilpasset barnets alder og situasjon.  

 
Første arbeidsdag etter plassering kontakter barneverntjenesten foreldre og barn/barnets 
plasseringssted for å begynne arbeidet. Barnevernvakten har over tid stått for de fleste 
akuttplasseringene for bydelen, noe som gjør at vi mottar melding første kontordag etter 
plassering. Hvis barneverntjenesten vurderer at barnet ikke kan komme hjem raskt, vil 
barneverntjenesten arbeide aktivt for overføring fra akuttinstitusjon til mer langvarige 
tilbud.  

 
Noen få barn hjemføres samme dag, noen barn blir varig i barneverntjenestens omsorg og 
noen barn hjemføres i løpet av noen dager/uker. Barneverntjenesten har få 
akuttplasseringer og hver sak er unik. 

 
Vi har ikke vurdert det som kostnadseffektivt å etablere egne barneverntilbud i denne 
typen saker, dette da vi har en liten barneverntjeneste og det vil da være stor risiko for 
mye tomgang. Pris for lokalt beredskapshjem vil tilsvare den barne- og familieetaten 
etablerer. Noen større barneverntjenester har etablert egne beredskapshjem.  

 

7. Kunne det med bedre planlegging vært færre døgn på slike dyre akutthjem i barnevernet? 
 
Svar: 
Akuttsaker planlegges i svært liten grad. Det ligger i sakens natur. Det er stort fokus på 
avklaring av situasjonen og mulighet for hjemføring av barna, eventuelt videre plassering 
i alternative tilbud. Det er også tidsbegrensninger på hvor lenge barna får bli i akuttilbud, 



de fleste har derfor flyttet videre i løpet av to uker.  
 

8. Har man lært noe om hvilke tiltak man kan gjøre for å være mer fleksible når det kommer 
flere overliggere på sykehus i en periode? 
 
Svar: 
Antall overliggere er nå på veg ned. 
Det viktigste enkelttiltak kan være økt bruk av korttidsplasser som lindrende, Aker rehab 
etc. I tillegg representerer sykehyblene en regulator i forhold til utskrivningsklare. 
Fleksibiliteten handler om å unngå at flere legges inn på institusjon enn hva det er behov 
for.  
 
 

9. Innkjøp for hjemmehjelpsmottagere kan være ressurskrevende. Det finnes ordninger som 
gir brukerne noenlunde samme tjenestegrad. Sentraliserte leveringer, hjemkjøring, etc. Er 
dette vurdert?  Er det fremdeles dialog med frivillige som potensielt kan utføre tjenester 
slik det var antydet i juni. 

Svar: 
Bydel Frogner har som hovedmål å utføre handling på nett. Det vises til vedlegg: Brev til 
Helse- og sosialombudet. For øvrig vil det på ny vurderes å etablere et prosjekt med 
frivillige organisasjoner slik som tidligere foreslått i BU-sak i juni. 

10. Hvilke rutiner finnes for å revurdere vedtakstid for hjemmetjenester?  Hvordan er 
utvikling av vedtakstid til praktisk bistand?  I hvilket omfang går brukere over til å bestille 
varer på nett eller få varer levert hjem?  Hvordan informerer bydelen om rutiner og 
muligheter for dette? 

Svar: 
Det er etter vår vurdering gode rutiner for og en hensiktsmessig praksis knyttet til 
revurdering av hjemmetjenester.  Økonomirapporten for august viser at vedtakstiden i 
praktisk bistand går klart ned. De siste tiden har antall brukere vært stabilt, og antall timer 
bistand pr bruker pr måned har gått noe ned. Stadig flere brukere går over til å håndtere 
innkjøp selv, men dette går saktere enn opprinnelig forventet, for de personer som allerede 
har fått innvilget handling.  Bydelen gir informasjon og tilbud om veiledning til hver 
enkelt bruker vi mener bør kunne klare å handle selv. 

11. Har bydelen klart å implementere en bedre organisering av tidsbruk i hjemmetjenestene? 
For eksempel å forhindre såkalte bomturer som krever transporttid?   

Svar: 
Dette er en kontinuerlig utfordring som bydelen arbeider aktivt med.  
Vi benytter retten til å ta egenbetaling ved for sent avlyste oppdrag på minstestandard (dvs 
4-timers regelen). 

12. Foregår det prosesser for å effektivisere tidsbruken til ansatte, for eksempel ved at ansatte 
kan hjelpe med andres oppgaver når de selv har kapasitet? 

Svar: 
Ja det foregår slike prosesser. I hjemmetjenesten har vi oppnådd bedre effektivitet ved å 



samordne bruk av arbeidskraft mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det skjer 
ved at ansatte med ledig kapasitet på kort varsel kan settes inn i andre steder, der det enten 
er sykdom eller raskt økende bistandsbehov. Dette har redusert bruk av vikarer og 
ekstrahjelp. 

13. Hva er mest kritisk for at bydel Frogner skal kunne bli den mest effektive og 
strømlinjeformede bydelen i Oslo? 

Svar: 
Den mest kritiske suksessfaktoren er etter vår vurdering å oppnå tilfredsstillende 
effektivitet i hjemmetjenesten, som et ledd i å ha en god og balansert tiltaksprofil i pleie 
og omsorg. 

14. Det vil være et generelt fokus på effektivisering også fremover i tid. Har adm vurdert å 
gjøre en systematisk kartlegging av prosesser for å kunne fjerne flaskehalser og hindre 
sløsing? Dette er for eksempel temaer i LEAN-filosofien, men handler egentlig om å 
bruke kontinuerlig forbedring og noen verktøy i hverdagen som sikrer dette. Det viktigste 
for å få til en LEAN-kultur er at ledelsen forankrer og kommuniserer denne. Er det mulig 
å få til dette også med begrensede ressurser? 
 

15. Har bydelen vært i kontakt med Vestre Aker angående LEAN-tilnærming? Dette er et 
langsiktig kulturarbeid, men kanskje det kan gi noen innspill og eventuelt noe gratis 
rådgivning 

Svar på spm 14 og 15: 
Vi kjenner til arbeidet i Vestre Aker, det vises til svar under punkt 5. De starter LEAN 
som metode, dvs mer coachingbasert ledelse, denne høsten. Arbeidet må ses i lys av at 
Vestre Aker melder et potensielt merforbruk på 20 millioner ved andre tertial, hvorav 
deler av deres merforbruk også referer seg til hjemmetjenesten. 
Bydelene i Diakonhjemmet sektor samarbeider nært om forskjellige metodeutviklinger for 
å øke effektiviteten i hjemmetjenesten. 

 

Vedlegg: 
1. Prisliste barnevernsinstitusjoner 
2. Brev til Helse- og sosialombudet 









Redegjørelse til bydelsutvalget. 

Det vises til oppfølgingsplan utarbeidet etter landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten i april 

2014.  

Barneverntjenestens ledelse har etter tilsynet gjennomgått fosterhjemsrutinene og utarbeidet en ny 

rutine for å sikre bedre oppfølging på tjenestenivå. Barneverntjenesten arbeider nå målrettet mot å 

lukke avvik som påpekt av Fylkesmannen. Dette arbeidet er under behandling og vi viser til plan for 

gjennomføring.  

Herunder fremlegges en redegjørelse for fremgang i hvert enkelt tiltak: 

Tiltak 1: Internkontroll: Gjennomgått med saksbehandlere på planleggingsdag 9 sept. 

Tiltak 2: Internkontroll: Opplæring i fosterhjemsrutiner samt øvrige rutiner, gjennomgått med 

saksbehandlere på planleggingsdag 9 sept. 

Tiltak 3: Internkontroll: Opplæring i hva som skrives i journal og notater i barnevernssaker. 

Gjennomgått på fagmøte 11. september. 

Tiltak 4: Kontroll og oppfølging av barn i fosterhjem: Kvartalsvis gjennomgang av 

fosterhjemsoppfølging. Gjennomgått på fagmøte 11 sept. 

Tiltak 5: Kontroll og oppfølging av barn i fosterhjem: Opplæring i barnevernfaglige vurderinger i 

fosterhjemsoppfølging og dokumentering av rutiner. Gjennomgått på fagmøte 18. sept. 

Tiltak 6: Kontroll og oppfølging av barn i fosterhjem. Gjennomgang og oppretting av rutine for 

innhold i fosterhjemsbesøk, herunder fosterhjemsavtale. Ny rutine er utarbeidet og vil gjennomgås 

med saksbehandlere på fagmøte 2 okt. 

Tiltak 7: Kontroll og oppfølging av barn i fosterhjem.  Veiledningsteamet ved fosterhjemtjenesten er 

invitert til fagmøte en torsdag i oktober, henholdsvis 9,16,23 eller 30 okt. Barneverntjenesten venter 

en tilbakemelding fra veiledningsteamet på hvilken dato dette blir. 

Tiltak 8: Barns medvirkning: Gjennomgang av barns rett til medvirkning, og barneverntjenestens plikt 

til å sikre at slik medvirkning ivaretas. Gjennomgått på fagmøte 11 sept. 

Tiltak 9: Internkontroll: Evaluering av dagens organisering. Det ble etter planleggingsdagen 9 sept. 

besluttet en omorganisering av dagens generalistmodell. Det opprettes et eget fosterhjemsteam 

bestående av 2, 5 stillingshjemler. Det vurderes at denne type spesialisering vil kunne bedre 

barneverntjenestens oppfølging av fosterbarna, ved at saksbehandlingen blir mer sentrert innen 

spesifikke områder. Omorganiseringen er under utarbeidelse og vil ikke trå i kraft før tidligst januar 

2015. 

Tiltak 10 Alle, faglig veiledning: : Fosterhjemsteamet vil få veiledning av kontorets fagkonsulent, samt 

at det gjennomføres jevnlig oppfølging og gjennomgang av fosterhjemssakene som stipulert i 

rutinene.  Ny rutine for dette vil bli utarbeidet når omorganiseringen er gjennomført. 

Tiltak 11. Planen evalueres som beskrevet på planen. 



Det vises til evaluering av tiltak 4: Ledelsen følger nøye med på arbeidet i fosterhjemssakene og 

dokumenteringen av arbeidet. Etter gjennomgang av Familia og i dialog med saksbehandlerne ligger 

alle barn an til å få sine lovpålagte oppfølgingsbesøk og tilsyn gjennomført i 2014. 
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