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Sak 26/07    Godkjenning av sakskart og innkalling til møte 
12.06.2007  

 
Arkivsak: 200700051 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 12.06.07 26/07  
 
GODKJENNING AV SAKSKART OG INNKALLING TIL MØTE 12.06.2007  
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Sakskart og innkalling til møtet 12.06.2007 godkjennes. 
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Sak 27/07    Godkjenning av protokoll fra møtet 20.03.2007  
 
Arkivsak: 200700052 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 12.06.07 27/07  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.03.2007  
 
Protokoll fra møtet 20.03.2007 følger vedlagt. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 20.03.2007 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra møte 20.3.2007 
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Sak 28/07    Årsmelding 2006 fra Foreningen Bekkelaget seniorsenter  
 
Arkivsak: 200500705 
Arkivkode: 332.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 69/07  
Eldrerådet 12.06.07 25/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 28/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
ÅRSMELDING 2006 FRA FORENINGEN BEKKELAGET SENIORSENTER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter tas til orientering. 
 
 
 
 
Per Johannessen /sign     Bente Aldrin /sign 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG: ÅRSMELDING 2006 FRA FORENINGEN BEKKELAGET 
SENIORSENTER  
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Sak 29/07    Årsrapport 2006 Nordstrand eldresenter  
 
Arkivsak: 200500649 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 70/07  
Eldrerådet 12.06.07 26/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 29/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
ÅRSRAPPORT 2006 NORDSTRAND ELDRESENTER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter tas til orientering. 
 
 
 
 
Per Johannessen/sign     Bente Aldrin/sign 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG: ÅRSRAPPORT 2006 NORDSTRAND ELDRESENTER  
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Sak 30/07    Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for 
styrerperioden 27.03.06 - 27.03.07.  

 
Arkivsak: 200600420 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Berit Nissen-Meyer 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 72/07  
Eldrerådet 12.06.07 27/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 30/07  
Barn, ungdom og kultur komite 12.06.07 24/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
ÅRSRAPPORT FOR LAMBERTSETER FRIVILLIGSENTRAL FOR 
STYRERPERIODEN 27.03.06 - 27.03.07.  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral til: 
Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden 27.03.06 – 
27.03.07 til orientering. 
 
 
Saksframstilling: 
 
Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden 27.03.06 – 27.03.07 følger 
vedlagt. 
 
 
 
Per Johannessen 
Bydelsdirektør     Berit Nissen-Meyer 
       avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG: ÅRSRAPPORT FOR LAMBERTSETER FRIVILLIGSENTRAL FOR 
STYRERPERIODEN 27.03.06 - 27.03.07.  
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Sak 31/07    Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 07.03.2007 
på Midtåsenhjemmet  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 61/07  
Eldrerådet 12.06.07 28/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 31/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK 07.03.2007 PÅ 
MIDTÅSENHJEMMET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
07.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 07.03.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 07.03.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
Per Johannessen/sign     Bente Aldrin/sign 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG: RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK 07.03.2007 
PÅ MIDTÅSENHJEMMET  
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Sak 32/07    Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på 
Nordseterhjemmet 08.03.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 62/07  
Eldrerådet 12.06.07 29/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 32/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS UANMELDTE TILSYN PÅ 
NORDSETERHJEMMET 08.03.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
08.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 08.03.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 08.03.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
Per Johannessen /sign     Bente Aldrin/sign 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG: RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS UANMELDTE TILSYN PÅ 
NORDSETERHJEMMET 08.03.2007  
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Sak 33/07    Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 09.03.2007 
ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Østerliveien  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 63/07  
Eldrerådet 12.06.07 30/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 33/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK 09.03.2007 VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD. ØSTERLIVEIEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
sykehjem, Østerliveien 09.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, 
09.03.2007 tas til orientering. 
 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 
09.03.2007.   Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør                 avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG: RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK 09.03.2007 
VED LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD. ØSTERLIVEIEN  
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Sak 34/07    Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på 
Bekkelagshjemmet 13.03.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 64/07  
Eldrerådet 12.06.07 31/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 34/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS UANMELDTE TILSYN PÅ 
BEKKELAGSHJEMMET 13.03.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
13.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 13.03.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 13.03.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
Per Johannessen/sign     Bente Aldrin/sign 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
 
VEDLEGG: RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS UANMELDTE TILSYN PÅ 
BEKKELAGSHJEMMET 13.03.2007  
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Sak 35/07    Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 16.03.2007 
på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 66/07  
Eldrerådet 12.06.07 32/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 35/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK 16.03.2007 PÅ 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD. MARMORVEIEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
sykehjem 16.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien 16.03.2007 tas til orientering. 
 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien 16.03.2007.   Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør                 avdelingssjef 
 
VEDLEGG: RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK 16.03.2007 
PÅ LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD. MARMORVEIEN  
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Sak 36/07    Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved 
Marmorberget dagsenter 16.03.2007  

 
Arkivsak: 200700422 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 65/07  
Rådet for funksjonshemmede 12.06.07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 36/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK VED 
MARMORBERGET DAGSENTER 16.03.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Marmorberget 
dagsenter 16.03.2007 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Marmorveien Dagsenter 16.03.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk ved Marmorveien Dagsenter 16.03.2007.   
Tilsynsutvalget har kommentarer til bygningsmessige forhold ved dagsenteret.  Det kan 
opplyses at toalettene er under utskifting.  Når det gjelder forholdene i veggene, så er dette et 
kjent byggteknisk problem fra når bygningen ble rehabilitert i begynnelsen av 90-årene.  
Omsorgsbygg er kjent med saken, men har ikke beregnet å utbedre dette i nær framtid.   
Dagsenteret er etablert med tanke på at det ikke skal være rullestolbrukere her, derfor er det 
ikke behov for å utbedre med evt. rullestolsrampe. 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør                 avdelingssjef 
 
VEDLEGG: RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE BESØK VED 
MARMORBERGET DAGSENTER 16.03.2007  
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Sak 37/07    Resultat av brukerundersøkelser i hjemmetjenesten 2006  
 
Arkivsak: 200601294 
Arkivkode: 249 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 67/07  
Eldrerådet 12.06.07 33/07  
Rådet for funksjonshemmede 12.06.07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 37/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSER I HJEMMETJENESTEN 2006  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 
 
SAKSUTREDNING. 
 
Helse- og velferdsetaten har gjennomført en brukerundersøkelse blant brukerne av 
hjemmetjenester i Oslo.  Undersøkelsen er gjennomført i perioden november/desember 2006.  
Undersøkelsen er lagt opp som en tilfredshetsundersøkelse, det vil si at vi ønsker å finne ut 
hvor fornøyd eller misfornøyd brukerne er med ulike forhold knyttet til tjenesten.  Der er 
brukernes subjektive opplevelse og vurdering som måles i denne type undersøkelse.  
Undersøkelsen er gjennomført blant brukere som mottar tjenesten fra privat og kommunal 
utfører.  Undersøkelsen  er gjennomført blant brukere som mottar hjemmesykepleie og praktisk 
bistand. 
 
I forhold til bystyresak 204/99 ”Kvalitet og kvalitetsmåling” i pleie- og omsorgstjenestene er 
det lagt til grunn at det skal iverksettes en vurdering av enkeltforhold dersom færre enn 80 
prosent av den som svarer er fornøyd med forholdet. 
Brukerne har svart på 33 spørsmål knyttet til de hjemmetjenestene de mottar.  Spørsmålene 
kartlegger brukernes vurderinger på åtte temaområder. 
- Administrative forhold 
- Tjenestene 

 12 



- Ressurser og tilrettelegging 
- Fleksibilitet og samarbeid 
- Møtet med personalet 
- Kommunikasjon og informasjon 
- Brukermedvirkning 
- Pålitelighet 
 
 
Oppsummering og hovedfunn i Oslo: 
• Den helhetlige tilfredshetsgraden i Oslo totalt ligger på 78% 
• Undersøkelsen viser at brukernes helhetlige vurdering av tilbudet til hjemmetjenesten er 

høy.  Brukere som bare mottar hjemmesykepleie er mer tilfredse enn gjennomsnittet, mens 
brukere som har både hjemmehjelp og hjemmesykepleie er mindre fornøyde enn 
gjennomsnittet. 

• Flertallet av brukerne er fornøyde, men selv om de fleste er fornøyde er det store 
variasjoner mellom bydelene. 

• Hjemmetjenestens brukere vurderer kvaliteten i møtet med personalet svært høyt, men 
fleksibiliteten og samarbeidsevnene får en relativt svak vurdering i forhold til 
gjennomsnittet. 

• Private tjenesteleverandører vurderes som noe bedre på fleksibilitet, samarbeid og 
pålitelighet, men som noe svakere på ressurser og tilrettelegging.  Utenom dette er 
forskjellene mellom privat og offentlig ubetydelig. 

• Hjemmetjenestens sterkeste side er hvordan personalet som utfører tjenestene møter 
brukerne. 

• Antall forskjellige hjelpere, klagemulighetene og oppfølgingen av klager er svært viktige 
stikkord for oppfølgingen av tjenesten. 

 
Bydel Nordstrand. 
- Bydel Nordstrand har 1790 brukere som mottar hjemmetjenester.  28% av dette har svart på 

undersøkelsen.   
- Den helhetlige tilfredsheten i bydelen ligger på 82% 
- Bydel Nordstrand scorer høyt når det gjelder temaområdene administrative forhold, møtet 

med personalet og tjenestene.  Scoren her ligger på over 80%. 
- Temamområdene som ligger noe under 80% er følgende og vil bli sett nærmere på i forhold 

til å vurdere tiltak som kan høyne fornøydhetsgraden: 
o Fleksibilitet og samarbeid.   
o Brukermedvirkning 
o Ressurser og tilrettelegging. 

 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
Utrykte vedlegg: Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006. 
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Sak 38/07    Oversikt over klagesaker mars - mai 2007  
 
Arkivsak: 200700186 
Arkivkode: 99 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 60/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 38/07  
 
 
OVERSIKT OVER KLAGESAKER MARS - MAI 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til helse- og sosialkomiten: 
Oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 tas til orientering. 
 
 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Oversikten legges fram på møtet. 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør                 avdelingssjef 
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Sak 39/07    Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200700525 
Arkivkode: 101 
Saksbehandler: Nina Høilund 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 57/07  
Medbestemmelsesutvalg 12.06.07 47/07  
Eldrerådet 12.06.07 34/07  
Rådet for funksjonshemmede 12.06.07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 12.06.07  
Barn, ungdom og kultur komite 12.06.07 27/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 39/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til:  

Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand  til etterretning. 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand. 
 
Rapporten er utarbeidet i henhold til retningslinjene i byrådets Rundskriv 14/2007 og ble sendt 
byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 10.05.2007 
 
 
Per Johannessen       Nina Høilund 
bydelsdirektør        avdelingssjef økonomi 
 
VEDLEGG: TERTIALRAPPORTEN
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Sak 40/07    Tertialstatistikk 1. tertila 2007 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200500626 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Nina Høilund 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 58/07  
Medbestemmelsesutvalg 12.06.07  
Eldrerådet 12.06.07 35/07  
Rådet for funksjonshemmede 12.06.07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 12.06.07  
Barn, ungdom og kultur komite 12.06.07 28/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 40/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
TERTIALSTATISTIKK 1. TERTIAL 2007 BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget  sender sak om Tertialstatistikk1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til:  

Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand  til etterretning. 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Tertialstatistikk 1. tertial 2007 for Bydel Nordstrand. 
 
Statistikken er utarbeidet etter retningslinjene i byrådets Fellesskriv 4/2007 og ble sendt 
byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 10.05.2007. 
 
 
Per Johannessen       Nina Høilund 
bydelsdirektør        avdelingssjef økonomi 
 
VEDLEGG: TERTIALSTATISTIKKEN
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Sak 41/07    Budsjettjustering 2007  
 
Arkivsak: 200601168 
Arkivkode: 121.1 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 49/07  
Ungdomsrådet 11.06.07 9/07  
Arbeidsmiljøutvalg 12.06.07 23/07  
Medbestemmelsesutvalg 12.06.07 45/07  
Eldrerådet 12.06.07 36/07  
Rådet for funksjonshemmede 12.06.07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 12.06.07  
Barn, ungdom og kultur komite 12.06.07 26/07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 41/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
 
BUDSJETTJUSTERING 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering 2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar  sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til 
bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til 
bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
 
Til bydelsutvalget: 
 
1) 
Bydelsutvalget vedtar de foreslåtte tiltak til saldering og tekniske justeringer i denne saken, 
dette medfølger følgende budsjettmessige justeringer:  
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Sykepengerefusjoner  
Reduksjon Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr     216 000 
Reduksjon Funksjonsområde 2A Barnehager   kr     571 000 
Reduksjon Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr     272 000 
Reduksjon Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr     540 000 
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr  1 600 000 
 
Ingen husleiekompensasjon      kr    100 000 
Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO 
 
Ingen fordeling av frivillighetsmidler    kr    120 000 
Det fordeles ingen frivillighetsmidler for 2007. 
 
Kompensasjon valg 2007      kr    200 000 
 
Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år  kr 7 100 000 
 
 
Byrådens sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.   
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr  7 708 000 
 
Byrådens sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i  2006  
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr 5 470 000 
 
Byrådens sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser.   
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr    261 000 
 
Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene  
Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr  1 074 000 
 
Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan  
Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr     545 000 
 
Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing.   
Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr  1 000 000 
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr     960 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak.  
Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr       75 000 
 
 
 
Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, 
introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter.   
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr   1 397 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap 2006.   
Reduksjon Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp  kr  3 062 000 
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2) 
Bydelsdirektøren fremlegger ny og oppfølgende om den økonomiske  
situasjon basert på status pr 2. tertial. 
 

SAKSUTREDNING 
 
Bydelsdirektøren har i hht økonomireglementets pkt 2.2 ”ansvar for å fremlegge et saldert 
budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om 
utviklingen i løpet av året, herunder også å foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt 
budsjettramme, eller aktivitetsnivå”. 
 
Bydelsutvalget skal i hht økonomireglementets pkt 2.1 ”vedta et budsjett innenfor de rammer, 
retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.  Bydelsutvalgets budsjett 
skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret”. 
 
Ut fra prognose i rapport for 1. tertial 2007 har Bydel Nordstrand et prognostisert merforbruk 
på 24,7 mill kr.  Endringen i forhold til prognose pr 31.3.2007 på 11,5 mill kr består av redusert 
sosialhjelpsramme med 3,1 mill kr, redusert kompensasjon for flyktninger på 1,1 mill kr og 
inndekking av merforbruk 2006 på 1 år i stedet for 2 år som utgjør 7,2 mill kr. I tillegg er det 
fremkommet et misforhold mellom budsjetterte og realistiske kompensasjoner for nye 
barnehageplasser som totalt utgjør en merutgift på 1,8 mill kr.  
 
 
Pr funksjonsområde forløper prognosen slik: 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø    - 11,9 mill kr 
Funksjonsområde 2A Barnehager           -  1,7 mill kr 
Funksjonsområde 2B Oppvekst     -  4,5 mill kr 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg     -  5,0 mill kr 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp     -  1,6 mill kr 
Sum alle funksjonsområder     - 24,7 mill kr 
 
 
Budsjettjusteringssaken deles i to deler.  Del 1 en knytter seg til saldering av budsjettet og del 2 
knytter seg til tekniske justeringer. 
 
 
Del 1 Saldering 
 
Bydel Nordstrand har hatt et merforbruk på 52 mill kr i både 2004 og 2005.  Regnskap for 2006 
viste en forbedring med merforbruk på 14,3 mill kr.  Dersom man legger driftsnivået fra 2006 
til grunn har man et for høyt forbruk i utgangspunktet på 14,3 mill kr.  Og dersom man i tillegg 
fratrekker særskilt kompensasjon for Bydel Nordstrand i 2006 på 11,9 mill kr, tilbakebetaling 
av tidligere års merforbruk, samt iberegner effekt for bydelens tap ved ny prisordning for kjøp 
av sykehjemsplasser – så foreligger det uten tvil økonomiske utfordringer for bydelen i 2007. 
 
Det er igangsatt omfattende tiltak for å dempe forbruket, spesielt innen de økonomisk sett 
viktigste områdene. Og tiltakene vil ha større økonomisk effekt om man ser det over lengre tid 
enn ved utgangen av 2007. 
 
Innen barnevern er utgiftene gjennom de siste årene blitt redusert til mer normalisert nivå, hvor 
brutto driftsutgifter pr barn i barnevernet nå så vidt ligger lavere enn bygjennomsnittet. 
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Bydelen har hatt en nedtrapping av sykehjemsplasser i 2007 fra 531 plasser i januar og februar, 
535 i mars og en reduksjon til 527 i april. Status pr 15.5 for mai måned ligger på 515 plasser – 
altså en formidabel nedgang.  Den meldte prognosen forutsetter videre en forsiktig nedgang ut 
året til 492 plasser.  Dersom det videre normaliserer seg med 492 plasser, vil bydelen i 2008 ha 
en innsparing på 11-12 mill kr i forhold til snittall for 2007.  
 

Kjøp av institusjonsplasser 2007
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Ut fra ny prisordning med kjøp av dagsenterplasser foreligger det innsparingspotensialer ved å 
heller tilrettelegge for drift av dagsenter innen bydelens egne lokaler.  I prognosen for 2007 er 
det beregnet en mindre gevinst, mens det for 2008 vil fremkomme en ytterligere økonomisk 
positiv effekt på 3,3 mill kr.   
 
Det er i gangsatt prosjekt basert på ekstern gjennomgang for å redusere utgiftene innen tiltak 
for mennesker med psykisk utviklingshemming. I prognosen for 2007 er det innarbeidet en 
effekt på 2,0 mill kr og man forventer en ytterligere positiv effekt i 2008 på 4,0 mill kr.     
 
Ny prisordning for kjøp av sykehjemsplasser har medført vesentlige merutgifter for Bydel 
Nordstrand.  For 2007 er bydelen tilkjent en kompensasjon på 11 mill kr mens man i realiteten 
vurderer årlige tap på ca 23 mill kr.  For en bydel som allerede har en svært anstrengt økonomi 
blir dette veldig tungt å bære.  Bydelsdirektøren har lagt til grunn at man også i 2008 
kompenseres for ytterligere 5 mill kr.  For Bydel Nordstrand virker det rimelig at senere 
vurdering av økonomiske konsekvenser av sykehjemsetaten gjenoppretter de negative 
økonomiske virkninger. 
 
Ut fra bydelens økonomiske realiteter for 2007 og 2008 kan man bringe bydelen til en 
økonomisk situasjon hvor det vil være et forbruk i tråd med bystyrets fastsatte rammer.   
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Økonomiplan 2006-2009 2006 2007 2008 2009 
     
Regnskapsmessig fjoråret/driftsnivå -52,0 -14,3 -13,5 7,9
Herav inndekking merforbruk fjoråret 6,9 7,8 14,9 14,0
Bystyrets budsjettjustering høsten 2006 11,9 -11,9 0,0 0,0
 = Sum ubalanse aktivitetsnivå i budsjettåret -33,2 -18,4 1,4 21,8
     
Inndekking av merforbruk fra 2004/2005 -7,8 -7,8 0,0 0,0
Inndekking av merforbruk fra 2006  -7,1 -7,2 0,0
Inndekking av merforbruk fra 2007   -6,8 -6,8
mindreforbruk fra 2008    7,9
 = Sum inndekking av merforbruk  -7,8 -14,9 -14,0 1,1
     
Realvekst i årsbudsjettet 1,8 15,0 0,0 0,0
Barnehager nye kriterier  0,0 3,5 0,0
effektiviseringsuttak  0,0 -4,1 -4,2
Nye brukere / tiltak  -2,0 0,0 0,0 0,0
Ressurskrevende brukere  0,0   
Merutgifter ny sykehjemsetat (SYE)  -23,0   
Kompensasjon for merutgifter ny SYE  11,0 5,0  
 = Sum endring kriterier/ekstra komp. -0,2 3,0 4,4 -4,2
     
 = Årlig omstillingskrav -41,2 -30,3 -8,2 18,7
     
Effekt av konkrete innsparingstiltak fra foreg. år 26,9 9,7  0,0
Effekt av omlegging Dagsenter eldre   3,3  
Effekt av omlegging Dagsenter PU   4,0  
Effekt av innsats sykehjemsplasser   11,3  
Innarbeiding/effektivisering i saldert budsjett  20,6   
 = Saldering av budsjett 26,9 30,3 18,6 0,0
     
Prognostiserte avvik i forhold til budsjett jfr 1. Tertial  -17,6   
Pensjonsutgifter   -1,5 -1,5
Effekt av BU-sak Juni 2007  4,1 -1,1  
 = Prognose for årsresultat  -14,3 -13,5 7,9 17,2
 
 
Bydelens økonomiske situasjon følges nøye framover – og spesielt gjelder dette utviklingen 
innen de risiko-områder som kan medføre større endringer i prognosen.   I denne omgang 
fremlegger Bydelsdirektøren følgende tiltak for å tilnærme seg saldert budsjett: 
 
 
Sykepengerefusjoner       1,6 mill kr  
Total prognose tilsier at bydelen vil ut fra samme periodisk utvikling som i 2006 oppnå økte 
sykepengerefusjoner med 1,6 mill kr.  I realiteten medfører budsjettjusteringen en strammere 
økonomisk styring på hvert tjenestested – med ytterligere svært nøysomt bruk av vikarer ved 
sykefravær. 
 
Økonomisk sosialhjelp      1,2 mill kr 
Effekt av tiltak innen økonomisk sosialhjelp viser en ytterligere forbedret situasjon etter avgitt 
prognose i 1.tertialrapport 2007. 
 
Kompensasjon for igangsetting av barnehager   0,9 mill kr 
I gangsetting av nye barnehageplasser i november 2007 vil gi kompensasjon tilsvarende 5/12 
årseffekt.  Tiltaket som forutsetter at Omsorgsbygg klarer å holde sin fremdriftsplan med 
utbygging vil kunne gi bydelen en gevinst på 0,9 mill kr 
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Ingen husleiekompensasjon      0,1 mill kr 
Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO 
 
Ingen fordeling av frivillighetsmidler    0,12 mill kr 
Det fordeles ingen frivillighetsmidler for 2007. 
 
Kompensasjon valg 2007      0,2 mill kr 
Bydelen får kompensert midler for utlegg tilknyttet arbeide med valg 2007.  I den sammenheng 
kan man trekke ut en effektiviseringsgevinst på 0,2 mill kr. 
 
Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år  7,1 mill kr 
Bydelsdirektøren legger til grunn at Bystyrets ved behandling av regnskap 2006 innvilger 
bydelens søknad om å få dekke merforbruket over 2 år.  I Byrådssak 90/2007 pr 15.5.2007 
foreslås det imidlertid at bydelen ikke blir imøtekommet på dette. 
 
 
Bydelsdirektøren kommer tilbake med ny budsjettjusteringssak basert på status pr 2. tertial.  
Man vil da kunne se effekt av igangsatte tiltak og kunne fremlegge oppfølgende sak om 
budsjettjustering for bydelsutvalget. 
 
 
Del 2 Tekniske budsjettjusteringer 
 
I tillegg til budsjettjusteringer tilknyttet å saldere budsjettet fremmer bydelsdirektøren også 
forslag til tekniske budsjettjusteringer dvs eksterne budsjettjusteringer fra Byråd, Bystyre eller 
Kommunaldirektør hvor man allerede i prognosen har innarbeidet alle økonomisk effekt og 
vurdert salderingseffekt. 
 
Alle eksterne budsjettjusteringer er altså medberegnet med full effekt i prognosen og vurdert til 
saldering som er angitt ovenfor i saken. 
 
Byrådens sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.  
Bydelen har i saken mottatt  7,708 mill kr og disse midlene benyttes i sin helhet til sitt tiltenkte 
formål. Bydelen hadde budsjettert 7,564 mill kr som forventet tilskudd og resterende 0,144 mill 
kr av tilskuddet budsjetteres og benyttes som ytterligere styrking til samme formål.  
 
Byrådens sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i  2006 og 
Byrådens sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser.  Bydelen har i 
sakene mottatt henholdsvis 5,470 mill kr og 0,261 mill kr.  Midlene var i sin helhet budsjettert 
som forventet tilskudd. 
 
Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene pålydende 
1,074 mill kr.  Midlene brukes til formålet – men man ser effektiviseringspotensiale på 0,7 mill 
kr i forhold til allerede igangsatte tiltak på området. 
 
Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan pålydende 0,545 mill kr.  
Midlene brukes til formålet – men man ser effektiviseringspotensiale på 0,3 mill kr i forhold til 
allerede igangsatte tiltak på området. 
 
Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing.  Bydelen 
har i saken mottatt 1,960 mill kr.  Disse midlene er øremerket og benyttes i sin helhet til sitt 
tiltenkte formål. 
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Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak. Bydelen har i saken mottatt 0,075 
mill kr.  Disse midlene benyttes i sin helhet til sitt tiltenkte formål. 
 
Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, 
introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter.  Bydelen hadde i tidligere 
prognoser forutsatt å motta 2,5 mill kr i kompensasjon, men har i saken mottatt kun 1,397 mill 
kr.  Dette har medført en forverring pr 1. tertialrapport i forhold til tidligere prognoser på 1,1 
mill kr. 
 
Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap 2006.  Bydelen får en 
reduksjon i budsjettrammen på 3,062 mill kr som resultat av omfordeling mellom bydelene 
etter regnskap 2006. Bydelen hadde i tidligere prognoser meldt dette som et risikoområde men 
ikke meldt noen forventede effekter.  Budsjettreduksjonen har medført en forverring pr 1. 
tertialrapport i forhold til tidligere prognoser. 
 
 
 
Per Johannessen      Inge Olav Solli 
Bydelsdirektør      spesialkonsulent økonomi 
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Sak 42/07    Gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede  
 
Arkivsak: 200700413 
Arkivkode: 343.1 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 04.06.07 59/07  
Rådet for funksjonshemmede 12.06.07  
Helse- og sosialkomite 12.06.07 42/07  
Bydelsutvalget 21.06.07  
 
GJENNOMGANG AV TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om evaluering og gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede 
til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Orientering om resultat av evaluering og gjennomgang av bydelens tjenester til  

funksjonshemmede tas til orientering. 
 
2.Bydelsutvalget er inneforstått med at bydelsdirektøren utreder mulighetene for etablering og 
drifting av en avlastningsbolig for brukere under 18 år og et nytt  dagtilbud for mer krevende 
brukere i egen regi.  
 
SAKSUTREDNING. 
 
På oppdrag fra Bydel Nordstrand har Agenda Utredning & Utvikling gjennomført en 
evaluering av driften av seksjon for utviklingshemmede og det øvrige tjenestetilbudet til denne 
gruppen. 
 
Følgende mandat ble gitt:  
Hensikten med evalueringen er å:  
 
• Vurdere kostnadsnivå og dimensjonering av tilbudet til  
   funksjonshemmede i bydelen  
 
• Vurdere organisering av tilbudet til funksjonshemmede, herunder  
   organisering av bofellesskap og aktivitets- og arbeidstilbud.  
 
• Vurdere muligheten for kostnadstilpasninger  
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Opplegg, gjennomføring og metodikk:  
Evalueringen er gjennomført i to faser – en kartleggingsfase og en  
analysefase. For å kvalitetssikre arbeidet ble det opprettet en  
arbeidsgruppe bestående av:  Avdelingssjef, seksjonsleder, to styrere, spesialkonsulent 
bestilleravdelingen, hovedverneombud og tillitsvalgte. 
 
 
Hovedfokus i analysen har vært på tilbudet til brukere i bolig, turnus og  
organisering, samt brukere som benytter dagsenter. I tillegg ønsket  
bydelen en sammenligning med andre kommuner i forhold til tjenester og  
ressursbruk til funksjonshemmede.  
 
Det er tatt utgangspunkt i budsjett og regnskap for 2006, bemanningsplaner, turnusplaner, 
stillingsbeskrivelser, samtaler med spesialkonsulent bestillerenheten, ledelse, boledere og besøk 
i boligene.  For å sammenligne omfanget og ressursbruken i bydelen er det også foretatt en 
sammenligning med Bydel Sagene og kommunene Arendal, Nittedal, Asker og Vestby. 
 
 

Konklusjoner og anbefalinger  
 
Etter fullført arbeide er det gitt følgende konklusjoner og anbefalinger: 
 
• Bydel Nordstrand er på et mellomnivå når det gjelder samlede utgiftene til brukergruppen 
under 18 år. Når det gjelder brukergruppen over 18 år er Bydel Nordstrand på et høyt nivå. 
Dette tyder på at det er innen brukergruppen over 18 år bydelene har mulighet for å 
gjennomføre de største kostnadsreduksjoner.  
 
• Bydelen bør utrede muligheten for å etablere en avlastningsbolig i egenregi for brukere under 
18 år. Dette er et viktig tiltak for å sikre at brukerne får et helhetlig og kvalitetsmessig godt, 
koordinert og kostnadseffektivt tilbud.  
 
Bydelens kommentarer: 
Det vil bli igangsatt et utredningsarbeide med henblikk på etablering av et tiltak i egen regi.  
Muligheter for egnede lokaler, brukergruppens behov og  kostnader må utredes.  Dette arbeidet 
vil bli igangsatt i løpet av september mnd. 
 
 
• Bydelen bør ikke redusere kostnader ved prosentvise kutt i tjenestene, men kan redusere 
enkelte årsverk, omgjøre nattevaktstillinger, utvide samarbeidet mellom boligene og  
dagtilbudet, samt forbedre tilbudet til enkelte av brukerne. Samlet vil denne reduksjonen 
utgjøre et kostnadskutt på 2 millioner kroner.  
 
Bydelens kommentarer: 
Bydelsutvalget vedtok en effektiviseringsgevinst på 2 mill kroner i budsjett for pu boligene i 
sitt budsjettvedtak for 2007.  Dette ble lagt inn i boligenes budsjett som et prosentvis kutt 
Bydelen støtter konklusjonen om at dette ikke er en heldig metode.  Det er igangsatt en 
gjennomgang av den enkelte boligs budsjett og regnskapsresultat og overnevnte anbefalinger 
vil bli fulgt ved budsjett revideringer. 
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• Bydelen har allerede opprettet et eget dagtilbud i egenregi. Her har bydelen vist at det er 
mulig å få til et kvalitativt godt tilbud til relativt lav kostnad. Samtidig har bydelen redusert 
transportkostnadene betydelig. Ved å etablere et eget dagtilbud for brukergruppen, hvor deler 
av bemanningen kan utnyttes fleksibelt mellom dagtilbud og boligen, anslår vi 
effektiviseringspotensialet for dette å utgjøre fire til seks årsverk. I tillegg vil kostnadene til TT-
kjøring reduseres betydelig.  
 
Bydelens kommentarer: 
Det er igangsatt en utredning av dette forslaget.  Det legges til grunn at det bør være realiserbart 
i første halvår 2008. 
Bystyret vedtok en endring av reglene for TT kjøring til dagtilbud/arbeide.  Brukerne skal ikke 
ha utgifter utover det et månedskort koster.  Dette medfører at kostnadene ikke reduseres. 
 
 
• Tjenestene til funksjonshemmede er i en fase med høyt sykefravær, og bydelen må arbeide 
målrettet med reduksjon av sykefraværet.  
 
Bydelens kommentarer: 
Det arbeides fortløpende med tiltak for å redusere sykefraværet i boligene. 
 
 
• Bydelen bør innføre turnus med arbeid hver tredje helg.  I de nye turnusene bør 
bemanningsreduksjonene bli tatt inn, samtidig som turnusene bør legges opp med en 
vaktbelastning tilpasset ansatte og kostnadseffektivitet, med færre småstillinger og korte vakter. 
Bydelen bør også vurdere utprøving av alternative former for turnus i enkelte av boligene.  
 
Bydelens kommentarer: 
Turnus med arbeide tredje hver helg skal legges til grunn som hovedprinsipp ved utarbeidelse 
av turnuser i pu boligene. Det tas utgangspunkt i døgnrytmeplan og bemanningsplan for den 
enkelte bolig jfr. Overnevnte forslag til reduksjon av stillinger.  Likeledes vil det bli igangsatt 
forsøk med utprøving av alternative former for turnus.   
 
 
• Dersom bydelen gjennomfører alle foreslåtte endringer er innsparingspotensialet  
betydelig. En forsiktig antagelse er at realistisk kostnadsbesparelse på kort sikt utgjør opp mot 
to millioner på årsbasis. På lang sikt vil bydelen kunne redusere kostnadene ytterligere i 
størrelsesorden tre til fem millioner kroner dersom man gjennomfører foreslåtte endringer. 
 
Rapporten er utformet på en slik måte at brukerne kan identifiseres og den er av denne grunn 
unntatt fra offentligheten.  
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
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Protokoll 2/07 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Spiserom 2. etg. Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Tilstede: Ingvald Bore (H) – leder 


Ulf Stigen (F) 
Anne Marie Donati (A) 
Martin Kirkengen (V) 
Berit Aasen (SV) – vara for Heidi Røseth (SV) 


 


   
Forfall: Terje Hordnes (A) 


Jorunn Røskeland (A) 
Haakon Brænden (KrF) 
Heidi Røseth (SV) 


 


   
Møtesekretær:      Avd.sjef Bente Aldrin  
 
Åpen halvtime: 
• Trond Wold, representant for brukerrådet ved Bekkelagshjemmet og medlem av 


brukerrådet ved Lambertseter alders- og sykehjem møtte.  Rådene er i mot oppretting av 
dagsenteret i bydelens regi.  Han refererte til brev sendt bydelen og stilte spørsmål om 
helse- og sosialkomiteen ville gjøre alt som er mulig for å påvirke sykehjemsetatens 
prisnivå.  Kopi av brevet fra Wold sendes komiteens medlemmer. 
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Sak 11 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet 
20.03.2007 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Innkalling og sakskart til møtet 20.03.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 20.03.2007 godkjennes. 
 
 


 Sak 12 /07  Godkjenning av protokoll fra 30.01.2007 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 30.01.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 30.01.2007godkjennes 
 


 Sak 13 /07  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.12.2006 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 
07.12.2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.12.2006 til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 







 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


 Sak 14 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved 
Storåsveien bokollektiv 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv 
07.12.2006 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv 
07.12.2006 til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 


 Sak 15 /07  Årsrapport 2006 vern for eldre 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport Vern for eldre 2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
Til bydelsutvalget: 
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Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 Vern for eldre til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende  tilleggsforslag som pkt 2: 
2. Helse- og sosialkomiteen registrerer at det er gjort et imponerende arbeid i 2006.  Utvalget 
ønsker tilsvarende rapport i framtiden. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 Vern for eldre til orientering. 
2. Helse- og sosialkomiteen registrerer at det er gjort et imponerende arbeid i 2006.  


Utvalget ønsker tilsvarende rapport i framtiden. 
 
 


Sak 16 /07  Regnskap 2006 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap 2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer, utvalg og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Årsregnskap 2006 Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsregnskap 2006 Bydel Nordstrand til orientering. 
Årsregnskapet viser et merforbruk i forhold til tildelt budsjett på 14.313 mill kr.  
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 
 







 Sak 17 /07  Årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 


 Sak 18 /07  Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget: 
Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 2: 
Helse- og sosialkomiteen registrerer forbedring i sosialsenterets arbeid med økonomisk 
sosialhjelp. 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. 
2. Helse- og sosialkomiteen registrerer forbedring i sosialsenterets arbeid med økonomisk 


sosialhjelp. 
 
 


 Sak 19 /07  Avviksrapportering januar 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om avviksrapportering januar 2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget: 
Avviksrapportering januar 2007 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar avviksrapportering januar 2007 til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 







 Sak 20 /07  Bydelsreformen 2004 - forsøk med nye oppgaver til 
bydelene - evaluering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
barn, ungdom og kultur komite 
helse- og sosialkomite 
eldrerådet 
rådet for funksjonshemmede 
bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler at ordningen med desentralisert klagebehandling i byggesaker 
videreføres og utvides til alle bydeler. 
 
Bydelsutvalget slutter seg til evalueringsrapportens anbefalinger om å avslutte de øvrige 
desentraliseringsforsøkene 


 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 


 Sak 21 /07  Etablering av dagsenter, Lambertseterveien 35 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til 
bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


 Sak 22 /07  Oversikt over klagesaker 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Oversikt over klagesaker tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
Oversikt over klagesaker ettersendes komiteens medlemmer ferdig utfylt. 
 
Votering: 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Oversikt over klagesaker ettersendes komiteens medlemmer ferdig utfylt. 
 
 


 Sak 23 /07  Årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 







 Sak 24 /07  Årsmelding 2006 Nordstrand eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra eldrerådet til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til eldrerådet: 
Eldrerådet godkjenner årsrapport for 2006. 
 
Til helse- og sosialkomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 fra eldrerådet til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2: 
Helse- og sosialkomiteen ber om at samarbeidet mellom eldrerådet og 
bydelsadministrasjonen drøftes i arbeidsutvalget. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 fra eldrerådet til orientering. 
2. Helse- og sosialkomiteen ber om at samarbeidet mellom eldrerådet og 


bydelsadministrasjonen drøftes i arbeidsutvalget. 
 
 


 Sak 25 /07  Oppnevning av nytt varamedlem til Helse- og 
sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Til helse- og sosialkomiteen: 
Son nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen foreslås oppnevnt: Ivar Gjerdi (KrF) 
 
Til bydelsutvalget: 
Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen oppnevnes:……………………… 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen foreslås oppnevnt: Ivar Gjerdi (KrF) 
 
 
 
  
 
Bydel Nordstrand, 21.03.2007 
 
 
 
Ingvald Bore /s/ 
leder 





		Protokoll 2/07 

		 

		 

		Bydelsutvalget tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. 
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BYDEL: Nordstrand BYDELSNR: 14


Utfyllingen er utført av: Roger Westgaard Telefon: 23 49 50 25


Spesialkonsulent Telefaks: 23 49 50 50


E-postadresse: bjornroger.westgaard@bns.oslo.kommune.no


TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE 


PR. 1. TERTIAL 2007


I gule felt er det innlagt formler eller kobling til andre celler.  Det skal ikke legges inn 
tall her. Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut. Tall fylles ut der celler er merket med 0 
(og som ikke er gule).


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


Det kan settes inn nye rader, men ikke enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.


05.06.2007
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Spesifikasjon av budsjettjusteringer som ikke er vedtatt, men som er inkludert i prognosen i Agresso
Jf. for øvrig rundskriv 14/2007 -Byrådets tertialrapport pr. 30.04.2007


Tabell Ø - 1-  Budsjettjusteringer. Saken gjelder (kortfattet):


I hele 
1000 
kroner


Sum ikke vedtatte budsjettjusteringer pr. 30.04.07 0


I denne tabellen skal bydelen føre opp budsjettjusteringssaker som ikke er tildelt enda 
 fra overordnet organ (bystyret/byråd), men som bydelen har forskuttert i sin prognose (dette kan for eksempel være
midler til særskilt kostnadskrevende funksjonshemmede). Forskutteringen må skje etter et forsiktighetsprinsipp.


FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


I hele 
1000 
kroner


Sum flyktningetilskudd for hele 2007. Kommunaldirektørens sak 21/2007 1 397
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 1 774
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene 2 326
3. Til behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere 0
4. Til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen  4 100
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp  0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler   4 100


Tabell 1-3 - A   Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig


Antall 
01.01 - 
30.04


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken 6
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken 3


Tabell 1 - 1  Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen. 
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Antall 
01.01 - 
30.04


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx
 1. Antall mottatte søknader 98
 2. Antall behandlede søknader… 89
 3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 89
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100%
 5. Antall innvilget lån 6
 6. Antall avslåtte søknader 19


Tildeling av kommunal bolig xxxx
 7. Antall mottatte søknader 73
 8. Antall behandlede søknader… 63
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 63
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100 %
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 21
 12. Antall søknader som ble avslått 19
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 19
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 15
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 79%


I perioden 01.01 - 30.04 Antall 
 Tabell 1-4 Med Med Med Med Sum i som er i 
 Bruk av døgnovernattingstilbud varighet varighet varighet varighet perioden tilbudet
 (hospits, hotell og pensjonat) < 1mnd 1-3 mnd 4-6 mnd >6 mnd 01.01 - pr.


(< 30 d.) (30-90 d) (91-180 d) (≥ 180 d) 30.04. 30.04.
 Antall barn under 18 år i døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernattingstilbud 2 4 1 0 7 4
Sum antall personer 2 4 1 0 7 4


Kontrollformel 


Antall personer i tilbudet pr. 30.4 med opphold > 3 mnd. 1


 Tabell 1-5 I steder I steder Antall
 Bruk av døgnovernattingstilbud - antall som er i med uten personer
 tilbudet pr. 30.04  (hospits, hotell og pensjonat)   kvalitets- kvalitets- pr.


avtale avtale  1) 30.04.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 4 0 4
Sum antall personer 4 0 4
1) Bystyrets måltall for 2007 er 0


Kontrollformel 


Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til 
bolig 
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Antall Personer Personer Antall Antall
 Tabell 1-6 personer i steder i steder personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt m/avtale u/avtale ikke alter-
  døgnovernattingstilbud     1) innen 14 d. besøkt besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 30.04. etter inn- hvert hver planer


flytting kvartal måned 2)
 Antall barn under 18 år i døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernattingstilbud 2 1 0 0 4
Totalt 2 1 0 0 4


1)  Jf. kravene i Fellesskriv 7/2004 - pkt. 3-3
2)  Døgnovernattingstilbud skal være midlertidig - det skal derfor foreligge en plan om alternative tilbud.
    Dette kan være en del av klientens individuelle plan


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale 
som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 2


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 
som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 0


 Tabell 1-7   Sum
 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 1.1. - 30.04.    1)   saker
(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker
≥ 2 uker < 
2 mnd


≥ 2 mnd < 
4 mnd


≥ 4 md < 
6 mnd


 ≥ 6 md< 
12 mnd ≥ 12 mnd


Andel < 2 
uker


Antall saker beh. administrativt 1550 329 8 0 1 0 1888 82%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1-8   Sum
 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 1.1. - 30.04.   1)   saker


 < 2 uker
≥ 2 uker < 
2 mnd


≥ 2 mnd < 
4 mnd


≥ 4 md < 
6 mnd


 ≥ 6 md< 
12 mnd ≥ 12 mnd


Andel < 2 
uker


 Antall saker 0 1 3 1 0 0 5 0%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.


  Sosial   Sosial   Sosial Gjennom-
 Tabell 1-9   senter   senter   senter snitt for
 Tilgjengelighet ved sosialsentrene pr. 30.04 1 2 3 alle sentre
 i bydelen
  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx xxxx xxxx xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 7 7
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0 0
   -  for nye søkere (mottak): 2 2


Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).
Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.
Ikke fyll inn tall i flere kolonner enn det er sentre til.


Antall sosialsentre i bydelen: 1


Angi navn på sosialsentrene:
Sosialsenter 1: Nordstrand sosialsenter
Sosialsenter 2:
Sosialsenter 3:
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  Tabell 1-11-B Pr. 30.04
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Deltakere Deltakere SUM
  Antall personer i tiltak pr. 30.04, ikke akkumulert finansiert finansiert deltakere


av av oppg.-
Aetat diff.midler


 Arbeidspraksis 7 0 7
 Lønnstilskudd   2 0 2
 Midlertidig sysselsettingstiltak 0 0 0
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør 0 0 0
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør 17 0 17
 Tiltak i attføringsbedrift 8 0 8
 Sum deltakere i tiltak 34 0 34


  Tabell 1-11-C Deltakere 
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i egen regi av bydelen pr.
  Antall personer i tiltak pr. 30.04, ikke akkumulert  30.04
 Kvalifisering/hospitering - trygdede     1) 1
 Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere   2) 10
 Sum bydelstiltak 11
 Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av 
 deltakerlister, fremmøtelister, journaler.


1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstønad eller uføretrygd (ikke yrkesrettet attføring).
2) Sosialhjelpsmottakere som deltar i avklarings-/kvalifiseringsprogram eller hospitering i bydelen uten midler fra Aetat,
    minst 15 timers deltakelse pr. uke. Tiltaksdeltakere hos eksterne arbeidsgivere som får aktiv oppfølging fra bydelen,
    registreres ikke her.


  Tabell 1-11-D Ant. del- 
  Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak takere
  i perioden 01.01. - 30.04 - akkumulerte tall 1.1-30.04
 Ordinært arbeid 3
 Utdanning/verneplikt 0
 Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder 3
 Dagpenger 0
 Andre trygdeytelser 2
 Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå 3
 Sum bydelstiltak 11


Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 30.04       1) 28
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram
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  Tabell 1-14 Ant. i
perioden Antall


  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud 01.01-  pr.
  innen russektoren        30.04  30.04
  1) 2)
  I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 36 31
  I statlig behandlingsinstitusjon 19 15
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 55 Sum 46


Formel for avvikskontroll


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i perioden 1.1. - 30.04.  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 30.april. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
     enn tilsvarende tall for perioden 01.01 - 30.04


3)  Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (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 minst være lik eller mindre enn summen av antall personer i de tre kategoriene.


Antall 
klienter 
pr. 30.04


1. Antall klienter som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)) 144
 A) - herav barn (0 -18 år) 32
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 112
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 1
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 5
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 36
  -  d) - annet 70
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet 55
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP 15
 1)  Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5
    og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.


Tilleggsspørsmål:
Antall klienter som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag.      1) 0
 1)  Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.


Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:
Alle som søker om IP får det så lenge de fyller kriteriene.
Har aldri fått spørsmål om dette fra klientene.


  Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 30.04 - For 
klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
 BARNEVERN  (I bydelen)


 Tabell 2-2 Antall
 Meldinger til barnevernet i perioden 01.01 - 30.04  (1. tertial) saker/


barn
 1. Antall meldinger mottatt i perioden 1.1.-30.04 127
 2. Antall ubehandlede meldinger fra før 1.1.  1
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 128
 4. Antall henlagte meldinger i perioden 1.1.-30.04. 27
 5. Antall opprettede undersøkelsessaker i perioden 1.1- 30.04. 97
 6. Antall ubehandlede meldinger pr 30.04. 4
  - hvor mange herav er ikke gjennomgått innen 1 uke? 0
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 128


 8. Antall barn omfattet av meldingene 125


2 meldinger gjelder ufødte barn


Merknader til tabell 2-2
Hvert barn regnes som en sak, jf. klientskjemaet til SSB, og fylkesmannens veiledningsskriv nr. 03/2001
Se også "Rutinehåndbok for barnevernstjenesten i kommunene" av mars 2006, kapittel 3.


Vedr. punkt 1:
 -   Alle meldinger (skriftlige, muntlige og anonyme henvendelser) til barnevernet 
     (jf. lov om barnevernstjenester § 4.2) regnes med her.
 -   Flere meldinger om ett og samme barn og samme hendelse regnes som en melding. 
 -   Meldinger om barn som det allerede er opprettet sak på i barnevernet, regnes ikke med her.


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall ubehandlede meldinger pr. 31.12.06


Vedr. punkt 4:
 -   Under henlagte meldinger regnes også barn/unge som er henvist videre til annen instans,
     dvs. henlagt fra barnevernets side.


Vedr. punkt 5:
 -   Dvs. at barnevernet har besluttet at det skal foretas en undersøkelse etter lov om
     barnevernstjenester § 4.3 (akuttsaker etter § 4.6 regnes også med her). Undersøkelsen behøver 
     ikke å være påbegynt ved registreringstidspunktet (pr. 30.04).
    Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2.3 pkt.1.


Det er viktig at tall som 
benyttes i  tabellene 2.2 og 
2.3 stemmer overens.


Tall fra "før 01.01." 
gjenspeiler tall som er 
rapportert inn i 
årsstatistikken for 2006, som 
ubehandlede meldinger pr. 
31.12.06,  Kontrollér tallene.
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  Tabell 2-3 Antall
  Undersøkelsessaker i barnevernet saker/
  og resultater av disse: barn


 1. Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden 1.1 - 30.04 (jf.tab.2.2, pkt.5)   1) 97
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2006 (Jf. årsstatistikken  for 2006, pkt. 16 67
     ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr 31.12.06 xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 164


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. mødrehjem o.l.): 35
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 1
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4.4, 5. ledd 1
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4.12 0
   5.3 Atferdstiltak § 4.24 - § 4.26 0
 6. Venter på tiltak 0
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 36


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0
 9. Søknad avslått 0
 10. Overført til annen bydel 0
 11. Samtykke trukket 0
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 48
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 48
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 mnd. gamle ved avslutningstidspunktet 11
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 mnd. gamle ved avslutningstidspunktet 0


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 8
 15. Fortsatt er under undersøkelse 72
 16. Sum ikke-avsluttede saker 80
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 mnd. gamle? 2
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 mnd. gamle? (inngår i tallet foran) 0
17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 164
 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 162
  - herav innvandrerbarn 67
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 118


 1) Tallet hentes automatisk fra tabell 2.2 når den er utfylt. Sjekk samsvar! kontrollformel


Merknader til tabell 2.3:


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall undersøkelsessaker  pr. 31.12.06


Vedr. punkt 4
Her skal også plasseringer av barnet sammen med familien tas med.  Eksempelvis mødrehjem, familieavdeling etc. - jf. KOSTRA-
barneverntiltak i familien


Vedr. punkt 18
Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika, Tyrkia og Øst Europa. "Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv 
og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene.
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Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 mnd., i %: 86,9%


  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 mnd., i %: 100,0%


  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.


Kommentar til tabell 2.3:


  Tabell 2 - 4 - 1 - Barn og unge 
under tiltak i og utenfor familien Pr. 30.4


I perioden 
1. tertial


1. Antall barn og unge under tiltak i familien 150 167
 - herav i alderen 0 - 17 år 147 161
2. Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 57 58
 - herav i alderen 0 - 17 år 45 46
 Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1+2) 207 225


 3. Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) - (=sum 3.a -3.d) 2 xxxxx
   - 3.a - herav etter § 4-6, 1. ledd 1 1
   - 3.b - herav etter § 4-6, 2. ledd 0 1
   - 3.c - herav etter § 4-9 0 xxxxx
   - 3.d - herav etter § 4-25 1 1
 4. Antall barn ventet på fylkeskomm. tiltak  mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda 0 0
 5. Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet 0 0


Kommentar til tabell 2-4-1:
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og 
funksjonshemmede


Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).
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 (omfatter ikke bolig med heldøgns   
omsorg  og pleie): 
>  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 kommunehelselov eller sosialtjenestelov.


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 *)  pr. 
30.04 - 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 15 10 12 12 14 38 33 31 165
Kvinner 3 18 9 17 33 89 115 132 416
Sum egne beboere 18 28 21 29 47 127 148 163 581
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 12 21 29 47 120 140 155 524
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 7 8 8 23
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 3 0 0 0 0 0 0 3


 - i barneboliger/avlastningsboliger 18 13 0 0 0 0 0 0 31
Kontrollsum 18 28 21 29 47 127 148 163 581
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
**) 0 1 4 4 6 12 14 9 50
 - i trygghetsplasser  ***) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - i skjermet plass for demente 0 0 3 5 10 32 32 23 105
Kontrollsum 0 1 7 9 16 44 46 32 155
 Tallene er supplement til KOSTRA-tall, og skal benyttes i effektiviseringsnettverkene
*) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys
   samt plasser i utenbys sykehjem som bydeler kjøper direkte. Avstem tallene med SYE.
    Benytt rapporten "Tjenestestatus" i GERICA.
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
    (Beboere > 18 år betaler vederlag. Beboere < 18 år (barneboliger/avlastningsboliger, betaler ikke vederlag)
    Benytt rapporten "Tjenestestatus" i GERICA.
**) Alle typer korttidsopphold, jf. KOSTRA-skjema 5


Kontrollformel


Andel beboere i korttidsplasser som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 8,6%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut (endret definisjon i forhold til 2005-statistikken (beboere- ikke plasser))


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 18,1%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut (endret definisjon i forhold til 2005-statistikken (beboere- ikke plasser))


Pleie og omsorg
Dekningsgrad beregnes som antall brukere i aldersgruppen i prosent av befolkningen i den respektive 


aldersgruppe. 


Dette gjør det nødvendig å få oversikt over alle beboere i institusjon, i de ulike aldersgrupper, som den enkelte 
bydel har ansvar for . Siden KOSTRA-registreringen ikke tar hensyn til kjøp/salg må det innhentes egne data for 
denne beregningen. Hensikten med denne tabellen er derfor å kunne beregne dekningsgrad og "omsorgstrapp" 


for hver enkelt aldersgruppe for de personer bydelen har ansvar for. 


Registrering skal omfatte bydelens egne beboere i institusjon innenfor  omsorg og pleie (sykehjem, aldershjem, 
boform for heldøgns- omsorg og pleie hvor det betaltes vedelag). Barneboliger og avlastningsboliger skal  


OGSÅ telles med her, selv om det for disse ikke betales vederlag. Definisjonene i tabellen tilsvarer KOSTRA-
skjema 5. Institusjoner for eldre og funksjonshemmede punkt 3. Det presiseres at det er  beboere det spørres om, 


ikke plasser.  Aldersfordelingen er lik KOSTRA-skjema 5 punkt 6. Det vises derfor til veiledningen til skjema 5.


Etablering av Sykehjemsetaten fra 01.01.2007, medfører at bydelen må fremskaffe tallgrunnlag fra etaten på 
hvilke plasser de kjøper i innenbys og utenbys sykehjem som forvaltes av SYE. I tillegg kommer plasser som 


bydelen selv kjøper utenbys, og som har sykehjemsstandard.
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Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04.      1)     2) Komm. Fast Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. plass plass plasser


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:   3) xxxx xxxx xxxx xxxx
0
0
0
0
0
0


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


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Ås  Avlastningshjem 214 5 5
Villa Skaar 626 3 3
Furukollen psykiatriske senter 236 1 1
Nøstret bo - og behandlingssenter 612 4 4
Hvalheim bo -og behandlingssenter 612 1 1
Trollhaugen seniorsenter A/S 624 2 2
Valstad sykehjem 237 2 2
Høyenhall bo - og rehabiliteringssted 612 1 1
Granås sykehjem 214 6 6
Søster Ninas sykehjem 532 2 2
Fagertun sykehjem 534 4 4
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 31 0 31
  Sum beboere i utenbys sykehjem     4) 31 0 31


 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) Benytt tallopgaver fra SYE, jf. også tabell 3-1-B
 4) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B
 Kommentarer:


Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 30.04     1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. plasser


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


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 0


 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys 
    hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
    Angi i merknad nedenfor hvilke(n) privat institusjon bydelen  kjøper  plasser fra:


Antall pasienter
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      Kommentarer:
I årstatistikk ble barneboliger og avlastningsboliger tatt med. Dette er ikke gjort nå. De blir ikke definert som institusjon, oog er av den grunn
tatt ut.


Tabell 3-2-A
Tid på ventelister til fast plass i 
 institusjon/botilbud pr. 30.04      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
stått på venteliste til < 1 mnd. 1-2 mnd. 2-3mnd. 3-4mnd. 4-6 mnd. 6-12 mnd. >12 mnd. personer
fast plass i institusjon/tilbud. (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
I eget hjem: 1 0 1 1 0 0 0 3
I somatiske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
I andre institusjoner  2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttidsplasser    3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0


Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 1 0 1 1 0 0 0 3
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruk Gericarapport "Venteliste"


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem.   5) 65


1) Sykehjem, aldershjem og andre borformer med heldøgns omsorg og pleie, som er hjemlet i lov om helsetjensten i kommunene
   eler sosialtjenetseloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og 
    avlastningsboliger inngår ikke her.
2) Personer i sykehjemsplass i en bydel som venter på plass ved sykehjem i annen bydel skal ikke medregnes
3) Personer i korttidsplass, men som venter på fast sykehjemsplass skal registreres.
4) Innbefatter også boform for heldøgns pleie og omsorg etter Sosialtjenesteloven.
5) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 mnd.=15 dager, 1-2 mnd.= 45 dager osv., > 12 mnd.=365 dager


Her skal det oppgis både pasienter som venter på sykehjemsplass eller som venter på hjemmetjenester m.v.,
jf den månedlige registreringsordningen som er etablert i forbindelse med betalingsordningen
for utskrivningsklare pasienter (inkl. pasienter det ikke er inntruffet betalingsplikt for).


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass  1) 47,5
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 47,8
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 2,8
Iverksettingstid for søknad om  praktisk bistand    2) 7,5
Iverksettingstid for søknad om hjemmesykepleie 1,0
1) Jf. kategoriene angitt i fotnote 1 til tabell 3-2-A foran.
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.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 30.04


Tidsintervall
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HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


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


30.04    1)


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 <  67 år 121 127 111 359 30


 Antall mottakere 67-79 år 88 126 119 333 73


 Antall mottakere  80-89 år 191 346 296 833 183


 Antall mottakere ≥ 90 år 35 96 73 204 41


 SUM - alle aldersgrupper 435 695 599 1729 327


 Sum mottakere ≥ 80 år 226 442 369 1037 224
    Ref. Gericarapport "Statistikk - tjenestesammensetning"


 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, omsorgsboliger og boliger for psykisk utviklingshemmede.


   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning m.v.
   Tallene skal samsvare med KOSTRA-skjema 6, pkt. 5.


  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. 30.04


  Antall innbyggere i bydelen    1) 37204 3829 2475 444 2919


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 9% 34% 46% 35,5%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2005. 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 er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.06 - korr.s.hj.beb.-marka"  (fargede kolonner)


 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. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2005
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  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og omsorgsformål - 


etter kjønn og alder, pr. 30.04     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 1 4 6 4 2 2 0 19
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 27 6 0 0 0 0 0 33
Personer med psykiske lidelser 0 14 5 0 0 1 0 0 20
 SUM menn 0 42 15 6 4 3 2 0 72
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 2 0 5 1 7 6 4 25
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 18 4 1 0 0 0 0 23
Personer med psykiske lidelser 0 10 5 3 2 2 1 0 23
 SUM kvinner 0 30 9 9 3 9 7 4 71
 SUM menn + kvinner 0 72 24 15 7 12 9 4 143
  1) Med omsorgsbolig/tilrettelagt bolig menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre og funksjonshemmede.
      Dette er boliger hvor leietaker betaler husleie og strøm selv, og hvor det ikke kreves vederlag for opphold i institusjon.


 NB ! Boform som det kreves vederlag for etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven
  skal registreres i tabell 3-1-A


05.06.2007







Kopi av 601538763-3-200500626-41.xls Side 16 av 18


FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


"Ordinære" Flyktn./ pers
  Tabell 4.1 sosialhjelps- m/opphold Sum
  Økonomisk sosialhjelp mottakere på humanitært pr.
  Regnskapsført pr.  30.04. (I 1000 kroner) grunnlag   1) 30.04


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 22 xxxxx 0 xxxxx 22
  Basisbeløp 4 583 0 280 0 4 863
  Husleie   3) 6 093 99 382 0 6 574
  Midlertidig botilbud   4) 122 0 95 0 217
  Boligetablering 66 0 30 0 96
  Renter/avdrag boliglån 25 0 0 0 25
  Annen hjelp til livsopphold 276 0 45 0 321
  Andre formål - tilleggsytelser 690 0 0 0 690
  Omgjøring til bidrag 0 0 0 0 0
  Sum brutto 11 877 99 832 0 12 808
  Inntekter 0 0 0 0 0
  Sum netto 11 877 99 832 0 12 808
  1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.
  2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732)
   og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.
  3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.
  4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703


 Bydelens kommentarer til tab 4.1:
Med kutt på 3 mill kroner i budsjettet her vil vi gå med et overforbruk pr. 31/12.07.
Sosialsenteret har arbeidet hardt og intensivt for å få flere klienter selvhjulpne, og en har i stor grad lykkes med det.
Motivasjonen har ligget i å ha fått flere selvhjulpne klienter og at en kan klare å holde budsjettrammen for 2007.


Gj.snitt
  Tabell 4.2 1.1-30.04
 Gjennomsnittlig antall aktive klienter i 1. tertial (1. tertial)
  1)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. mnd. i perioden  3) 363,25
  som fordeler seg slik: xxxxx
  - herav klienter18-24 år, flyktninger 0,5
  - herav klienter18-24 år,  øvrige 36,75
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 19,5
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 306,5
  Kontrollsum  (alle herav) 363,25


Kontrollfelt:


1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4 (jan/febr/mars/april).


Gj.snitt
  Tabell 4.3 1.1-30.04
  Brutto utbetaling pr. klient i 1. tertial   (1. tertial)
  1)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - i hele kroner 8 639


1) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4 (jan/febr/mars/april).
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TERTIALSTATISTIKK PR. 30.4.07


MÅLTALL OG PROGNOSER
2007


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Antall 
01.01 - 
30.04


Prognose 
for hele 


året


Vedtatt 
måltall for 


2007


Avvik 
prognose - 


måltall


Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 90% 80% 10%


Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 100% 95% 95% 0%


Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 79% 80% 80% 0%


 Tabell P - 1 - 5 Antall Prognose Vedtatt Avvik
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten som er i pr. måltall prognose-
kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat)    1) tilbudet pr. måltall


pr.30.04. 30.12.07 31.12.07
 Antall barn under 18 år i døgnovernatting u/kvalitetsavtale 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting u/kvalitetsavtale 0 0 0 0
Sum antall personer 0 0 0 0


 Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovernatting  2) 1 1 0 1
1) Bystyrets mål er null.
 2) Med og uten kvalitetsavtale


Kommentarer til tabell P-1-5
Vasnkelig å skaffe denne personen egnet bolig, men en jobber med saken.


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


I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det 
skal ikke legges inn tall her.     


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal 
rapporteres på pr. 1. tertial 2007.


Prognoser for årsresultatet skal være så reelle som mulig.


Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som  
bydelsutvalget har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -


rammen),  må dette kommenteres under respektive tabell.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 - OPPVEKST
Barnehager


  Tabell P - 2 - 1 - A Antall Antall Antall Antall Sum Sum
  Antall barn i barnehage 1) barn barn barn barn barn barn


0 år 1-2 år 3-5 år 6 år 1 - 5 år 0 - 6 år
Resultat pr. 30.04.07 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
A: Kommunale barnehager 1 136 773 314 909 1224
 - herav familiebarnehager 0 0 0 0 0 0
B. Ikke-kommunale barnehager 3 293 788 220 1081 1304
 - herav familiebarnehager 1 182 132 11 314 326
Pr. 30.04: Sum antall barn i barnehage 4 429 1561 534 1990 2528
I tillegg plasser i "Åpen barnehage" - 
resultat pr. 30.04 0 55 13 0 68 68
Prognose pr. 31.12.07 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
A: Kommunale barnehager 1 181 1123 0 1304 1305
 - herav familiebarnehager 0 0 0 0 0 0
B. Ikke-kommunale barnehager 0 300 787 220 1087 1307
 - herav familiebarnehager 0 166 126 0 292 292
Prognose: Sum antall barn i barnehage 1 481 1910 220 2391 2612
I tillegg plasser i "Åpen barnehage" - 
prognose pr. 31.12 0 55 13 0 68 68


1) Dette gjelder antall barn i heltid/halvtid/korttids plasser, med og uten kommunal støtte inkludert 
    øremerkede plasser. Omfatter alle kategorier barnehager, eksklusiv "Åpen" barnehage og lignende, som 
   føres på nederste rad.


1) Barn under 0 år: Barn født etter 01.05.2006
2) Barn under 1-2 år: Barn født etter 01.01.2005 og før 30.04.2006
3) Barn 3-5 år: Barn født i 2002-2004
4) Barn 6 år: Barn født i 2001


Kommentarer til tabell P-2-1-A
Den blå appelsin barnehage startet opp med 38 barn i løpet av desember. Barnehagen er godkjent for 60 barn.
I løpet av perioden 1.1.07 - 30.4.07 er det opprettet 8 plasser for barn 1-2 år i Karlsrud familiebarnehage, 
 samt økning av barnetallet i Trollstua og Brumlebassen ordinære barnehager med 5 plasser for barn 3-5 år.
Innen utgangen av barnehageåret, dvs 31.07.2007, opphører driften i 4 familiebarnehager. 
Det innebærer reduksjon av 28 plasser totalt, dvs 24 plasser 1-2 år og 4 plasser plasser 3-5 år.
Bygging/ oppstart av 27 plasser ( 9 barn 1-2 år og 18 barn 3-5 år)i Tyrihans kommunale barnehage er utsatt til november 2006. 
Drengestua  kommunale avdeling til Nordseter skal ta opp  9 barn 1-2 år i løpet av 2007. 
I tillegg kommer Bauneveien barnehage med 54 nye plasser ( 18 barn 1-2 år og 36 barn 3-5 år) 
Rabben bhg gjør om 18 plasser for aldersgruppen 3-5 år til 9 pl. for aldersgruppen 1-2 år. Netto tilvekst 81 kommunale plasser.


FUNKSJONSOMRÅDE 2 - OPPVEKST
Barnevern


  Tabell P - 2 - 3
Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik
under tiltak og fosterhjemsoppfølging pr. for for prognose-


30.04. 2007 2007 måltall


Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 3 mnd.  (i %).    1) 86,9% 85% 100% -15%
Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 6 mnd.  (i %).    1) 100,0% 100% 100% 0%


1)  I % av antall avsluttede undersøkelsessaker med vedtak i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra 
   spørsmålene under denne, hvor de er automatisk utregnet . Sjekk samsvar!


Kommentar til tabell P-2-3;


På grunn av en stor økning i meldinger ser en dessverre ikke ut til å klare måltallene for avsluttede undersøkelsessaker innen 3 måneder.
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Bydel Nordstrand – 2007 1. Tertialrapport  pr 30.04.2007 
 
Vedr pkt 2.2 Rapportering på drift . 
 
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
I kommentarfeltet er det oppført nr. som henviser til kolonnenummer 
   Budsjett       
Kolonnenummer: 
 
 
Resultat April 2007 


1 
 


Årets 
budsjett 


2 
 


Justert 
budsjett 


3 
 


Budsjett 
hittil i år 


4 
 


Regnskap 
hittil i år 


5 
 


Avvik 
(3-4) 


6 
Aktiv 


Prognose
APRIL 


7 
Endring 
prognose 
fra mars 


         
Velferd og sosiale tjenester - Utfører:               
Sum Økonomisk sosialhjelp 40 104 32 942 10 981 11 728 -748 -1 560 -3 060
Kommentar:  
1-2: Bydelsutvalget korrigerte tildelt ramme ved å tilføre drift 4,1 mill. 
2: Plantall 380 klienter â kr 8 657 pr. mnd 
 
7: Endring i prognose pga redusert budsjettramme på 3,062 mill kr til økonomisk sosialhjelp som følge av 
Kommunaldirektørens sak av 30.04.2007 ”Budsjettjustering som følge av regnskap 2006 for økonomisk 
sosialhjelp”.  I tidligere prognoser er det blitt presisert bl.a under risikoområder at man har forutsatt INGEN 
budsjettendring som følge av regnskap  2006 på sosialhjelp.
 
Beregning for prognose: 370 klienter â kr 8 657 pr. mnd samt noe korrigering inntekter. 
Sum Sosial og rus 19 363 21 297 7 538 8 242 -705 -1 943 -1 100
Kommentar:  
1-2: Kr. 2,272 mill. er overført fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsordningen. 
2: Plantall 13 deltagere i gj.sn. pr mnd i introduksjonsordningen. 26,7 klienter i gj.sn pr. mnd i rusinstitusjon. 
6: Faktisk beregnet antall inne i introduksjonsordningen er 28 pr. mnd i 2007. Det har kommet signaler fra 
byrådsavdelingen at det vil komme en tilleggsbevilgning også i år, det er forutsatt at bydelen  vil får kr 2,5 mill. i 
tilleggsbevilgning. For at færrest mulig sosialklienter skal bo i døgnovernatting vil antall personer i rusinstitusjon øke i 
stedet. Dette er et rimeligere alternativ, og bedre tilpasset målgruppen. Pr. 31.03 var det 34 personer som bodde på 
rusinstitusjon, det beregnes å ha ca 30 personer på rusinstitusjon i gj.sn pr. mnd i 2007. Et merforbruk her må ses i 
sammenheng med sparte utgifter til døgnovernatting økonomisk sosialhjelp.  
 
7: Endring i prognose pga redusert budsjettmessig kompensasjon i Kommunaldirektørens sak av 30.04.2007 
”Budjsettjustering av sosialhjelpsavsetning flyktninger til mottak av nyankomne flyktninger, 
introduksjonsordningen og grunnfinansiering av Schwensensgate bosenter”.  I tidligere prognoser er det blitt 
presisert bl.a under risikoområder at man har forutsatt en budsjettøkning på 2,5 mill basert på tidligere signaler 
om hva man kunne forvente som kompensasjon.  Bydel Nordstrand fikk 1,1 mill kr mindre enn det som var 
forutsatt og signalisert.
 
Beregning for prognose: man arbeider for å redusere antall i rusinstitusjon slik at den aktive prognosen blir kr 300 000 
lavere, samt at for å greie å få budsjettet til Nordstrand sosialsenter i balanse må man holde enkelte stillinger vakante i 
perioder. 


Sum Boligkontoret 1 207 1 207 437 456 -19   
Kommentar:  


Sum Nordseterhjemmet    1 616 -1 616   
Kommentar:  
4-5: Skyldes regnskapstekniske forhold i forhold i forbindelse med belastning av variabel lønn for desember. Beløpet er 
avsatt i balansen og vil bli nullet ut. 


Sum Ryenhjemmet    1 395 -1 395   
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   Budsjett       
Kolonnenummer: 1 2 3 4 5 6 7 
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Avvik 
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Prognose prognose 
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Kommentar:  
4-5: Skyldes regnskapstekniske forhold i forhold i forbindelse med belastning av variabel lønn for desember. Beløpet er 
avsatt i balansen og vil bli nullet ut. 


Sum Private sykehjem    -56 56 55  
Kommentar:  
4-5: Renteutgifter for siste termin 2006 ble lavere enn budsjettert. Beløpet var avsatt i balansen. 


Sum Praktisk bistand 18 280 18 500 6 642 6 514 128 -20  
Kommentar:  
5: Ny turnus startet 19.02. Målet er å få ned antall brutte vedtak. Antall brutte vedtak mars: 118 (februar: 101) 
6-7: Passiv og aktiv prognose skyldes økte driftsutgifter for fotpleier. 


Sum Hjemmesykepleie 61 514 61 514 21 846 21 172 674 -115  
Kommentar:  
6: Noe usikkerhet i forhold til nytt driftsbudsjett. Noen biler er inne for skader, og noen biler skal leveres inn på slutten av 
året. Bilparken er redusert med 2 fra i fjor. 
7: Merforbruk på kr 115 000 skyldes en ekstraordinær sak, hvor hjemmetjenesten leier inn en ekstra nattevakt hos en 
bruker. 


Sum PU-tiltak 59 747 59 747 21 364 21 157 208 9  
Kommentar:  
6-7: Det er lagt inn en effektiviseringsgevinst i budsjettet på kr 2 mill. som er fordelt på alle boligene (forholdsmessig etter 
lønnsbudsjett fro 2006). 


Sum Kjøp av PU-tjenester 50 712 50 712 16 930 20 718 -3 787 -180  
Kommentar:  
6-7: Det er knyttet stor usikkerhet til kjøp av SFO-plasser. Bydelen har ennå ikke mottatt avtaler for 2007. Bystyret har 
vedtatt at foreldre til funksjonshemmede barn ikke skal kreves for egenbetaling for SFO-plasser over 4. klassetrinn.  
Bydelen har fått en ny bruker med kostnadsramme på kr 1, 050 mill. som ikke er budsjettert. En del av denne 
merkostnaden dekkes inn ved at kjøp av et botilbud til en annen bruker er forsinket. 


Sum Husleier 4 648 4 648 1 657 1 499 158   
Kommentar:  


Sum Marmorberget 10 118 10 118 3 526 2 224 1 302 165  
Kommentar:  
6: Det har ved en feil ikke blitt budsjettert med turnustillegg på et av koststedene. 
7: Husleie vil blir regnet om til gjengs leie for de fleste av leilighetene med virkning fra 01.10, og man vil spare på 
vikarutgifter for å dekke inn den manglende budsjetteringen av turnustillegg.  


Sum Seniorsentre 6 012 6 012 2 029 2 445 -416   
Kommentar:  


Sum Fysio- ergoterapi 7 832 7 832 2 769 2 831 -63 -73  
Kommentar:  
6-7: Holder 20 % fysioterapistilling vakant ut året for å dekke inn et for lavt driftsbudsjett. Det er lagt inn et merforbruk på 
kr 83 000 som gjelder prisjustering av driftsavtalene til private fysioterapeuter fra 01.07.07 og et mindreforbruk på kr 
10.000 innen kommunal fysio-/ergoterapi. 


Sum Psykiatri 3 662 3 712 1 348 1 342 6   
Kommentar:  
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Sum Adm VST 14 410 14 783 4 990 1 089 3 901   
Kommentar:  


SUM Utfører avdeling Velferd og sosiale 
tjenester 297 609 293 024 102 056 104 371 -2 315 -3 662 -4 160
Velferd og sosiale tjenester - Bestiller:               
Sum Kjøp, salg og egenbetaling 228 063 227 843 75 948 86 111 -10 164 -6 044  
Kommentar:  
4: Det er postert utgifter ut fra oversikter over faktisk forbruk.  Bydelsdirektøren ser fram til å få etablert gode 
faktureringsrutiner innen dette området. 
 
7: Det er foretatt en realitetsvurdering av sykehjemsplasser hvor man har oppjustert prognosen til faktiske priser innen de 
ulike kategorier, innarbeidet nedtrappingsplan innen hver enkelt priskategori med et gj.snitt på 512 plasser til en gj.snitt 
pris på 565 000 kr.  Budsjettet forutsetter 495 plasser i gj.snitt til en gj.snitt pris på 557 000 kr.  Brutto vil merutgiftene til 
sykehjemsplasser utgjøre  13,7 mill. kr.   
Prognosen for vederlagsinntekter er økt fra 3,5 mill til 4,5 mill kr i merinntekt.   
Det er avsatt i budsjettet 3,0 mill kr tilknyttet ny ordning med praktisk bistand (4 timer pr måned).  Ut fra aktivitetstall 
tom. mars er det ikke grunnlag for å tro at dette medfører noen merutgift utover opprinnelig budsjett.  Prognosen viser ut 
fra dette en forbedring på 3,0 mill kr. 
 
Sum Assistanse, omsorsgslønn og TT-kjøring 20 497 20 497 6 842 4 472 2 370 505  
Kommentar:  
7: Det prognostiseres 1,0 mill kr i mindreforbuk på TT-kjøring ut fra status de 3 første måneder. Det knyttes en viss 
usikkerhet til hvorvidt man klarer å holde forbruket nede. 
Omsorgslønn prognostiseres med 0,375 mill kr i merforbruk beregnet ut fra at dagens forbruk videreføres. 


Sum Adminstrative steder VST 28 747 28 747 9 907 10 667 -759 -1 440  
Kommentar:  
Merutgifter ”Kjøp av plasser psykiatri” er økt fra 1,315 mill kr til 2,1 mill kr. Det er meldt behov for 1-2 nye plasser med 
halvårseffekt med en beregnet kostnad på 0,7 mill kr. 


SUM Bestilleravdeling Velferd og sosiale 
tjenster 277 307 277 087 92 697 101 250 -8 553 -6 979  
Barn, unge og nærmiljø:          
Sum SFO 8 570 8 570 2 941 577 2 364 416  
Kommentar:  
En forventer at bydelens skolefritidsordninger samlet leverer et lite mindreforbruk i forhold til sitt budsjett. 


Sum Barnehager 24 579 37 477 15 264 16 632 -1 368 -1 598  
Kommentar:  
Kompensasjonen for dyr husleie for nye barnehager og barnehageavdelinger ser ikke ut til å bli som en forutsatte i 
budsjettet, og bydelen får dermed en mindreinntekt som resulterer i et merforbruk på området ”Barnehager”. Dette veies 
opp av en merinntekt under ”Inntekter barn og unge”, slik at barnehagesektoren totalt skal balansere. 


Sum Inntekter barn unge 27 396 27 937 9 305 19 999 -10 694 1 641  
Kommentar:  
Statstilskudd til nye barnehageplasser opprettet høsten 2006 gir en merinntekt i 2007. Dette statstilskuddet ble først 
utbetalt i 2007, og var heller ikke ført som inntekt mot krav i balansen i regnskapet for 2006. Merinntekten veier opp for en 
mindreinntekt på ”Barnehager”, slik at barnehagesektoren totalt skal balansere. 


Sum Fritidstilbud 4 782 4 857 1 712 1 805 -93 -91  
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Kommentar:  
Lambertseter Fritidsklubb mister muligheten til utleie av selskapslokaler i forbindelse med at lokalene omgjøres for også å 
kunne brukes som dagsenter. Dette gir bydelen en mindreinntekt som medfører et merforbruk på området ”Fritidstilbud”. 


Sum Helsestasjon/helsevern 14 794 15 794 5 652 5 693 -41 -307  
Kommentar:  
En fysioterapeutstilling for barn  ble ved en feiltagelse budsjettert for bare deler av året. Dette gir et merforbruk  
på området ”Helsestasjon/helsevern”. 


Sum Barnevern 45 571 45 571 15 515 12 757 2 759 -4 084  
Kommentar:  
Bydelen har budsjettert med en nedtrapping av tiltak både i og utenfor familien. For tiltak i familien ser opprettelsen av et 
familieteam ut til å ha ønsket effekt, og en styrer derfor mot et greit mindreforbruk. For tiltak utenfor familien ser en 
imidlertid foreløpig ikke noe til den reduksjonen en la til grunn i budsjettet, og som følge av dette forventer en et stort 
merforbruk for barnevernsområdet samlet. En hadde i forrige måneds prognose tatt høyde for 3-4 nye plasseringer utenfor 
familien, samtidig som avslutning av eksisterende tiltak skulle skje i henhold til planen. Bydelen har siden det vært nødt til 
å plassere ytterligere to barn, slik at en ved å holde på forrige måneds prognose, spiser av ”bufferen”. Risikoen er derfor 
noe høyere enn ved forrige rapportering. 


Sum Nærmiljø 541 541 180 325 -144   
Kommentar:  
En forventer ingen avvik i forhold til budsjett på området ”Nærmiljø”. 


Sum Administrative steder  BUN-avdeling 3 250 3 250 1 187 1 293 -106 44  
Kommentar:  
Som følge av en 3 måneders vakanse i en 50% stilling i avdelingens bestillerenhet, forventes det et beskjedent 
mindreforbruk for avdelingens administrative steder. 


SUM Avdeling Barn, unge og nærmiljø 129 483 143 997 51 756 59 081 -7 324 -3 979  
Administrasjon:          
Sum Økonomiavd 34 719 40 438 13 772 9 149 4 623 -5 680 -7 200
Kommentar:  
 
7: Bydel Nordstrand hadde i 2006 et merforbruk på 14,3 mill kr – og i tidligere prognoser i 2007 er det forutsatt at 
man får innvilget bydelens søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år.  I Rundskriv 14/2007 er det imidlertid 
presisert at virksomhetene skal legge til grunn faktisk mer-/mindreforbruk hvilket betyr at denne prognosen 
forholder seg til å dekke inn hele merforbruket på 14,3 mill kr i 2007.  
 
Beregning av prognose for øvrig: Bydelen får 2,2 mill i merutgifter tilknyttet regnskap 2006. Det er allerede avsatt 5 mill 
kroner mens 50% av det faktiske merforbruket i 2006 er 7,2 mill kroner; differanse 2,2 mill. kroner. 
Man forventer 1,5 mill. mindreforbruk/innsparing tilknyttet lavere prosentsats på pensjon fom. 1. mars 2007. 
Innskjerping av avsatte midler til prisstigning inndras i forhold til avsetning med 1 mill kroner. 


Sum Administrative støttefunksjoner 16 452 16 452 5 658 6 073 -414 -2 582  
Kommentar:  
7: 2,9 mill kroner til merutgifter pensjoner. I forbindelse med regnskapsavslutninger viste det seg at pensjonskostnadene, 
både løpende AFP utgifter og engangskostnader knyttet til uføre- og AFP pensjoner var høyere enn budsjettert. 
Det forutsettes mindreutgift på overtallige på 0,3 mill kr. 


SUM Adminstrasjon 51 171 56 890 19 430 15 221 4 209 -8 262 -7 200
Sum Bydelen totalt 755 570 770 998 265 940 279 923 -13 983 -22 882 -11 360
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Generell kommentar: 
 
I prognose for Bydel Nordstrand er det et økt merforbruk fra mars til april med 11,360 mill kr  
(dvs fra 11,522 mill kr til 22,882 mill kr) ut fra følgende 3 forhold: 


• Reduksjon i budsjettrammen på økonomisk sosialhjelp på 3,062 mill kr som følge av 
Kommunaldirektørens sak av 30.04.2007 ”Budsjettjustering som følge av regnskap 
2006 for økonomisk sosialhjelp”.   Det var tidligere forutsatt og nevnt særskilt under 
risikoområder at man ikke fikk noen reduksjon.  Merforbruket økes dermed med 3,06 
mill kr.  


• Mindre kompensasjon i Kommunaldirektørens sak av 30.04.2007 ”Budsjettjustering 
av sosialhjelpsavsetning flyktninger til mottak av nyankomne flyktninger, 
introduksjonsordningen og grunnfinansiering av Schwensensgate bosenter”.  I 
tidligere prognoser er det blitt presisert bl.a under risikoområder at man har forutsatt 
en budsjettøkning på 2,5 mill basert på tidligere signaler om hva man kunne forvente 
som kompensasjon.  Merforbruket økes dermed med 1,1 mill kr. 


• Bydel Nordstrand hadde i 2006 et merforbruk på 14,3 mill kr – og i tidligere 
prognoser i 2007 er det forutsatt at man får innvilget bydelens søknad om å få dekke 
merforbruk 2006 over 2 år.  I Rundskriv 14/2007 er det imidlertid presisert at 
virksomhetene skal legge til grunn faktisk mer-/mindreforbruk hvilket betyr at denne 
prognosen forholder seg til å dekke inn hele merforbruket på 14,3 mill kr i 2007. 
Merforbruket økes dermed med 7,2 mill kr. 


 
I Bystyrets vedtatte budsjett 2007 (jfr tilleggsinnstillingen) er Bydel Nordstrand kompensert 
med 11,323 mill kr for merutgifter tilknyttet ny ordning med kjøp av sykehjemsplasser fra 
Sykehjemsetaten.  Bydelens reelle merutgift til den nye ordningen er tidligere beregnet til 
nærmere 19 mill kr i 2007.  Nyere beregninger viser en snittpris pr plass på 8000 kr høyere 
enn forutsatt – hvilket medfører ytterligere merutgift ved 512 plasser på 4,1 mill kr.  Dette er 
hensyntatt i prognosen, men øker merkostnaden ved sykehjemsomleggingen med totalt 23 
mill kr for bydelen. 
 
 
Risikoområder: 
De største risikoområdene er utvilsomt kjøp av institusjonsplasser på sykehjem og utgifter 
tilknyttet barnevernstiltak.   
 


1. Det forutsettes at nedtrappingsplan for institusjonsplasser på sykehjem vil kunne 
holdes. Bydelsdirektøren vil ha en særskilt oppfølging på disse områdene. 


2. Det knyttes risiko til prognosen på barnevern hvor det er høye enhetspriser pr barn i 
institusjon. I prognosen er det tatt høyde for dagens aktivitetsplan samt rom for 1-2 
nye barnevernsklienter på institusjon. 


 
I tidligere prognoser har man hatt følgende risikoområder i tillegg:  


• Det var forutsatt ikke noen endringer i budsjettrammen innen økonomisk sosialhjelp 
som følge av regnskap 2006 i tidligere prognoser. Bydelen hadde et mindreforbruk på 
økonomisk sosialhjelp 2006 på 536.000 kroner hvilket medførte en reduksjon i 
rammen på 3,062 mill kr.   


• Det er i 2007 15 flere med i introduksjonsordningen enn i 2006. I tidligere prognoser 
er det forutsatt at bydelen mottar av sentral avsetning til flyktninger 2,5 mill kroner – i 
stedet er man blitt tildelt 1,4 mill kr.  
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Gjennomsnittlig forbruk av 512 plasser på sykehjem gir et netto merforbruk på 9,2 mill kr  
og et brutto merforbruk på 13,7 mill kr.  Det er foretatt en realitetsvurdering av 
sykehjemsplasser hvor man har oppjustert prognosen til faktiske priser innen de ulike 
kategorier, innarbeidet nedtrappingsplan innen hver enkelt priskategori med et gj.snitt på 512 
plasser til en gj.snitt pris på 565 000 kr.  Budsjettet forutsetter 495 plasser i gj.snitt til en 
gj.snitt pris på 557 000 kr.  Brutto vil merutgiftene til sykehjemsplasser utgjøre  13,7 mill. kr. 
 
Bydelsdirektøren vil på bakgrunn av den økonomiske situasjonen fremme en 
budsjettjusteringssak til bydelsutvalget i juni 2007.  Tilknyttet denne saken pågår prosess med 
bydelsutvalget. Muligheter for inndekking er pr 10.mai 2007 ikke påvist. 
 
 
Grafisk fremstilling av risiko tilknyttet kjøp av institusjonsplasser på sykehjem:  
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Grafisk fremstilling av risiko tilknyttet barnvernsutgifter: 


Dekningsgrad - andel barn med barnevernstiltak ift innb 0-17 år
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Bydel Nordstrand har en stabil dekningsgrad på andel barn med barnevernstiltak i forhold til 
befolkningstall 0-17 år på 2,2-2,4.  Høyere dekningsgrad enn Nordre Aker og lavere enn 
Østensjø. 
 


Brutto driftsutgifter pr barn i barnevernet
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Bydel Nordstrand har hatt en nedgang og ”normalisert” driftsutgifter pr barn i barnevernet i 
forhold til sammenlignbare bydeler.  
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Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie
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Bydel Nordstrand har redusert bruttodriftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie og har 
nå snittpris som er litt lavere enn sammenlignbare bydeler.  
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0


10 000


20 000


30 000


40 000


50 000


60 000


70 000


80 000


90 000


100 000


Nordre Aker Østensjø Nordstrand Bygj.snitt


2004


2005


2006


 
Tross reduksjon har Bydel Nordstrand fortsatt høyere driftsutgifter pr barn i opprinnelig 
familie enn sammenlignbare bydeler. 
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Bydel Nordstrand Vedr. 2.2 Bruk av øremerkede midler 
 
Bydel Nordstrand har fra regnskap 2006 særskilte øremerkede midler på 349.000 kroner.  
Disse vil man innarbeide i budsjett etter bystyrets behandling av regnskap 2006.   
 
Bruk av øremerkede midler til psykiatri fremkommer ikke på rapport OKS045 men følges opp 
som egne prosjekter. 
 
 
 
Bydel Nordstrand   Vedr. 2.3 Investeringsprosjekter 
 
Bydelen har investeringsprosjekt budsjettert 438.000 til inventar/utstyr til barnehager.  Dette 
er videreførte midler fra 2006. Midlene prognostiseres brukt tiltenkt de gitte bestemmelser 
innen utgangen av 2007.  
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