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BU-sak 123/2014, Ekstern budsjettjustering 5/2014 

I Tilskudd til bydeler med turnusleger 
I budsjett for 2014 er det avsatt 6,69 mill. på kapittel 308 – Bydelene - avsetninger helse og 
eldreomsorg - som kompensasjon for bydelenes utgifter til turnusleger.  
 
I kommunaldirektørens sak 46/14 (EST) fordeles midlene til bydelene i samsvar med antall 
turnusleger i hver bydel. Bydel Gamle Oslo er i saken tildelt midler til 2 turnusleger. Dette gir 
bydelen en rammeøkning på kr 297 000,-. Midlene er lagt som en inntektsforutsetning i 
budsjett for 2014. Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 1 
– helse, sosial og nærmiljø, kostrafunksjon 241 – diagnose, behandling og rehabilitering. 
 
 
II Fordeling av midler til ungdomstiltak 
Det ble i budsjett for 2014 avsatt 6,91 mill. til ungdomstiltak på kapittel 308 – bydelene – 
avsetninger. De fleste av midlene ble fordelt i kommunaldirektørens sak 7/2014. I 
kommunaldirektørens sak 55/2014  (EST) fordeles 0,8 mill. av de gjenstående midler.  
 
I bystyrets budsjettbehandling ble det øremerket 0,5 mill. til styrking av driften ved Riverside 
ungdomshus. Bydel Gamle Oslo har fra høsten 2012 også drevet et verdifullt forsøk med 
tiltak rettet mot integrering av unge med fysisk og /eller psykiske funksjonshemminger. 
Tiltaket har i de to foregående årene rapportert og fått tildelt midler fra september til 
september. Siste årets rapport viser fortsatt gode resultatet. Det avsettes som tidligere 0,15 
mill. til videreføring av tiltak fra september 2014.  
 
Bydelen tildeles i saken totalt 0,650 mill. Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres 
til funksjonsområdet 2B – Oppvekst, kostrafunksjon 231 – aktivitetstilbud barn og unge.  
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III Midler til kommunalt rusarbeid  
Det er over statsbudsjettet bevilget tilskudd til kommunalt rusarbeid. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus fordeler det statlige tilskuddet etter behandlet søknad for hvert prosjekt. 
Byrådsavdelingen har godkjent søknadene før de ble oversendt fylkesmannen. Fylkesmannen 
har tildelt bydelene 32,2 mill. i tilskudd i 2014.  
 
I kommunaldirektørens sak 51/2014 (EST) fordeles tilskuddet til bydelene. Bydel Gamle Olso 
har søkt om midler til 2 prosjekter. Dette er til prosjekt «BOiBGO – bo i bydel BGO» og til 
«Tidlig intervensjon». Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til 
funksjonsområdet 1 – Helse, sosial og nærmiljø, kostrafunksjon 243 – tilbud til personer med 
rusproblemer. 
 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Funksjonsområdet 1 – helse, sosial og nærmiljø 
Kostrafunksjon 241 - diagnose, behandling og rehabilitering 
Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med kr    297 000,- 
 
Kostrafunksjon 243 – tilbud til personer med rusproblemer. 
Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med  kr  2 150 000,- 
 
 
Funksjonsområdet 2B – Oppvekst 
Kostrafunksjon 231 - aktivitetstilbud barn og unge.  
Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod.økes med  kr    650 000,- 
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