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BU-sak 155/2014 EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 7/2014 

I Norskopplæring for barnehageansatte 
 
I kommunaldirektørens sak 19/2014 (KOU) fordeles 2 mill. til norskkurs for ansatte i 
bydelens barnehager. Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning har valgt å tildele midler 
til de bydeler som pr 2. tertial 2014 hadde mer enn 15 ansatte med behov for norskopplæring.  
 
Krav om norskferdigheter tilsvarende norskprøve 3 gjelder kun de som nå er ansatt i 
barnehagene. Det er ønskelig at flest mulig av de ansatte som allerede var ansatt da kravet ble 
innført, også skal kunne norsk på dette nivået. Midlene som fordeles i denne saken skal derfor 
benyttes til dette.  
 
Bydel Gamle Oslo er i saken tildelt kr 195 000 som skal dekke 30 ansatte med mangelfulle 
norskkunnskaper pr 31.08.2014. Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til 
funksjonsområdet 2A – barnehager, kostrafunksjon 201- førskole. 
 
 
II Prosjektmidler til velferdsteknologi 
 
Utvikling og utprøving av ulike velferdsteknologiske programmer og hjelpemidler vil være en 
viktig forutsetning for å møte utfordringene i fremtidens omsorg for eldre og 
funksjonshemmede hvor målet er at flest mulig skal kunne gjøres i stand til å leve et 
selvstendig og fullverdig liv hjemme. 
 
På kapittel 304- Bydelene- avsetninger eldre – er det i 2014 avsatt 8 mill. i prosjektmidler. I 
Byrådens sak 32/2014 er deler av disse midler, 5,8 mill. fordelt til prosjekter knyttet til 
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velferdsteknologi. Sentrumsbydelene (St.Hanshaugen, Sagene,  Gamle Oslo og Grunerløkka) 
har siden januar 2014 samarbeidet om et velferdsteknologisk utprøvingsprosjekt som byråden 
ønsker å forsterke. Midlene fordeles til bydelene etter egen fordelingsnøkkel fra bydelenes 
prosjektsøknad. Bydel Gamle Oslo er i saken tildelt 1,143 mill. som bydelsdirkerøren foreslår 
budsjettjusteres til funksjonsområdet 3 – pleie og omsorg, kostrafunksjon 2541 / 2542 
Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende under /over 67 år. 
 
III Fullmakt til å foreta eksterne budsjettjusteringer  
 
Bydelsdirektøren ber om fullmakt til å foreta eventuelle eksterne budsjettjusteringer for 2014 
som pr dags dato ikke er varslet. 
 
 
 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Funksjonsområdet 2A – barnehager  
Kostrafunksjon 201 – førskole 
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon økes med 195 000,- 
 
Funksjonsrådet 3 – pleie og omsorg 
Kostrafunksjon 2541/2542 - helse og omsorgstjenester til  
hjemmeboende under /over 67  
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon økes med      1 143 000,- 
 
 
Fullmakt  
Bydelsdirektøren får fullmakt til å foreta eksterne budsjettjusteringer i 2014 som pr dags dato 
ikke er varslet. 
 
 
 
 
 
 
 
Bydel Gamle Oslo 
 
 
 
Lasse Østmark Sverre Osland 
bydelsdirektør avdelingsdirektør 
 
 


	BU-sak 155/2014 EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 7/2014

