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Sak 75 /07  Dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemming - 
dispensasjon fra bystyrets verbalvedtak H51, budsjett 2006 
 
Arbeidsutvalget fattet i møte 11.07.2007 slikt vedtak: 
 

”Dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemming – dispensasjon fra 
bystyrets verbalvedtak H51,budsjett 2006. 

   Vedtak:  
I medhold av delegert myndighet BU sak 132/2004 pkt. 2 vedtar arbeidsutvalget: 
1. Bydelsutvalget vedtok i møte 21.06.2007 følgende: 

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. 
2.   Dagsentertilbud i egen regi er et av mange tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse.   

Utredning av denne oppgave vil ta tid. For å legge forholdende til rette for at 
tiltaket skal gi størst mulig økonomisk virkning allerede i 2008,  og som 
oppfølging av bydelsutvalgets vedtak fra møte 21.06.2007, søker Bydel 
Nordstrand med dette om dispensasjon fra bystyrets verbalvedtak H51,budsjett 
2006.” 

 
Arbeidsutvalgets vedtak sendes over til videre oppfølging. Da administrasjonen allerede har 
startet prosessen ønskes et raskest mulig svar.  
 
 

Sak 76 /07  Nærmere avklaring om prisnivå på sykehjemsetatens 
dagsenterplasser etter 31.12.2007 
 
Arbeidsutvalget fattet i møte 11.07.2007 slikt vedtak: 

”Nærmere avklaring om prisnivå på sykehjemsetatens dagsenterplasser etter 
31.12.2007 
 
Vedtak:  
I medhold av delegert myndighet BU sak 132/2004 pkt. 2 vedtar arbeidsutvalget: 

      1.   Bydelsutvalget har tidligere vedtatt at 74 av bydelens dagsenterplasser – av i alt 98       
– skal drives i egen regi allerede i år. 40 plasser er allerede etablert ved 
Lambertseter  fritidsklubb. 

2. Arbeidsutvalget er gjort kjent med ny pris for dagsenterplasser for perioden 01.07.- 
31.12. 2007 med kr. 7.037 pr. måned (dvs. kr. 42.222,- for halvåret, og kr.84.444,- 
pr. år forutsatt at prisen videreføres etter utløpet av 31.12.2007). 

3. Den nye prisen, jf. pkt. 1 antas å ligge såpass nært til kostpris ved egen drift, noe 
som gir grunnlag for å kunne revurdere omfanget av kjøp av dagsenterplasser fra 
sykehjemsetaten vs. egen drift. Det er da en forutsetning at gjeldende pris 
videreføres etter 31.12.2007. 

4. På grunn av frister for bestilling av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten for 2008 
er det nødvendig å avklare situasjonen innen utgangen av august måned.  



5. Foreligger nødvendig sikkerhet for samme pris i 2008 som for 2.halvår 2007 kan 
bydel Nordstrand ta endelig stilling til kjøp av dagsenterplasser vs. egen drift i 
bydelsutvalgets møte 14.09.2007.” 

 
Arbeidsutvalgets vedtak sendes byrådsavdelingen til videre behandling. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 21.00 
  
 
 
Bydel Nordstrand, 12.07.2007 
 
 
 
 
 
Ulf Stigen 
leder av bydelsutvalget 
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