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Sak 66/07    Godkjenning av sakskart og innkalling  
 
Arkivsak: 200700051 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 10.12.07 66/07  
 
GODKJENNING AV SAKSKART OG INNKALLING  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Sakskart og innkalling til møtet 10.12.2007 godkjennes. 
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Sak 67/07    Godkjenning av protokoll fra møte 19.11.2007  
 
Arkivsak: 200700052 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 10.12.07 67/07  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2007  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 19.11.2007 godkjennes.  
 
 
Saksfremstilling 
Protokoll fra møtet  oversendes vedlagt. 
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Sak 68/07    Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
25.10.2007  

 
Arkivsak: 200701258 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 10.12.07 61/07  
Rådet for funksjonshemmede 10.12.07 33/07  
Helse- og sosialkomite 10.12.07 68/07  
Bydelsutvalget 20.12.07  
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTER 25.10.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
En bruker av hjemmetjenesten har henvendt seg til tilsynsutvalget for hjemmetjenester.  
Utvalget har gjennomført et besøk hos brukeren og rapporterer fra dette. 
 
Brukeren har sendt henvendelse til hjemmetjenesten om samme sak og hjemmetjenesten har 
sendt følgende svar til brukeren: 
 
”VEDR. KLAGE PÅ ANSATT 
 
Viser til brev datert 17.09.2007 ang klage på en ansatt på natt. 
Beklager at den ansatte har opptrådt slik du beskriver i brevet. Dette er ikke akseptabelt og 
saken er tatt opp med den det gjelder.  
 
De vil heretter få hjelp av andre ansatte i hjemmesykepleien.” 
 
Per Johannessen      Karin Gabrielsen 
Bydelsdirektør      enhetsleder hjemmetjenesten 
VEDLEGG
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Sak 69/07    Tilbud til personer med demens  
 
Arkivsak: 200701500 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 10.12.07 69/07  
 
TILBUD TIL PERSONER MED DEMENS  
 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Omdeles i møtet. 
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Sak 70/07    Avviksraportering for oktober 2007  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.12.07 98/07  
Medbestemmelsesutvalg 10.12.07 71/07  
Arbeidsmiljøutvalg 10.12.07 49/07  
Eldrerådet 10.12.07 63/07  
Rådet for funksjonshemmede 10.12.07 34/07  
Ungdomsrådet 10.12.07 16/07  
Helse- og sosialkomite 10.12.07 70/07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.12.07  
Barn, ungdom og kultur komite 11.12.07  
Bydelsutvalget 20.12.07  
 
 
AVVIKSRAPPORTERING FOR OKTOBER 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for oktober 2007 til behandling 
i: 
Medbestemmelsesesutvalg 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til etterretning. 
 
 
 
 
SAKSUTDREDNING: 
 
Vedlagt følger Avviksrapportering for oktober 2007. 
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Oslo, 28.11.2007 
 
 
 
 
 
Per Johannesen                                     Inge Olav Solli 
bydelsdirektør                                 økonomisjef 
 
 
 
Vedlegg: 
Avviksrapportering for oktober 2007 
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Sak 71/07    Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200601063 
Arkivkode: 121.1 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.12.07 96/07  
Medbestemmelsesutvalg 10.12.07 70/07  
Arbeidsmiljøutvalg 10.12.07 48/07  
Eldrerådet 10.12.07 62/07  
Rådet for funksjonshemmede 10.12.07 35/07  
Ungdomsrådet 10.12.07 15/07  
Helse- og sosialkomite 10.12.07 71/07  
Barn, ungdom og kultur komite 11.12.07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.12.07  
Bydelsutvalget 20.12.07  
 
 
FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008, Bydel Nordstrand:  
 

 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 790 
026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 

  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 

Brutto 
utgifter 

Brutto 
inntekter Nettoutgifter 

100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
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215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 

2. Bydelsdirektørens vedlegg ”Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser” tas til 
etterretning.  De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum 
omtalt i samme vedlegg godkjennes. 

 
3. Bydelsdirektørens vedlegg ”Budsjettnotat 2008 – 01” til ”Budsjettnotat 2008 – 
06”tas til etterretning og nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg 
godkjennes. 

 
4. Bydelsdirektørens vedlegg ”Endring i årsverk” tas til godkjennes. 

 
5. Det omdisponeres kr. 2 600 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs 
tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.  

 
 6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 

økonomireglementet for Oslo kommune 2008, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 

  
 

 7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 
økes med 4,6 % i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag.  

  
Bakgrunn: 
Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2007 vedta et 
driftsbudsjett for 2008 i samsvar med den budsjettramme som er fordelt av Bystyret. 
 

 8 



   9

Bydelsdirektøren har etter samme økonomireglement ansvar for å fremlegge et saldert 
budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget.  
 
Saksfremstilling: 
Bydelsdirektøren fremmer forslag til budsjett 2008 med henvisning til ”Bydelsdirektørens 
forslag til budsjett 2008 for Bydel Nordstrand”.  Budsjettdokumentet inneholder beskrivelse av 
budsjettpremissene og den budsjetterte aktivitet som ligger i forslaget.  Dette fremkommer bl.a 
i vedleggene ”Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser” og ”Budsjettnotat 2008 – 01” til 
”Budsjettnotat 2008 – 06”.   
 
Budsjettforslaget er utarbeidet ut fra byrådets budsjettforslag og tilleggsinnstillingen.  Dersom 
det vedtas økte budsjettrammer i forbindelse med budsjettforlik, anser bydelsdirektøren det som 
riktig at midlene prioriteres som avsetning med det formål å dekke merforbruk fullt ut i 2008.   
 
Bydelsdirektøren vil komme med nytt forslag i samsvar med nye budsjettforutsetninger når 
disse foreligger. 
 
 
 
Oslo, 28.11.2007 
 
 
 
 
Per Johannessen       Inge Olav Solli 
bydelsdirektør                  økonomisjef  
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008 for Bydel Nordstrand 
 
 Budsjettnotater
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 Oslo kommune
 Bydel Nordstrand 


  Bydelsdirektøren
 


Budsjettnotat 2008 - 01 
Dato: 20.11.2007 
 


 
PLANLAGT BARNEHAGEDEKNING I PERIODEN 2007 – 2010 
 
Tab 1: Dekningsgrad for barnehager i Bydel Nordstrand i 2007   
 2007 2008 2010 
Antall barn 1-5 år* 2797 3167 3263 
Antall plasser 2679 2819 2927 
Dekningsgrad i forhold 
til 100% av barn 1-5 år 


87 % 89,02 % 89,72 % 


 
* Antall barn 1-5 år er beregnet ut fra 5/6 av barn 0 –5 år tatt fra Oslo kommunes 
befolkningsfremskrivning 
 
Tab 2: Etablering av nye kommunale og private plasser i hele Bydel Nordstrand i perioden  
  31.12 2007 31.12.2008 01.01.2009 – 


31.12 2010 
Sum nye plasser 


Barnehageplasser <3 år > 3 år < 3 år > 3 år < 3 år > 3 år < 3 år > 3 år Totalt 
Totalt gj. 
perioden 


72 72 70 90 54 54 196 216 412 


 
Befolkningsframskriving for Oslo Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2008 – 01.01.2010 viser en 
økning av antall barn i alderen  0 – 5 år  fra 3663 til 3915 ( 6,9 % økning), noe som innebærer en 
forventet økning på 252 barn. I november 2007 er det totalt 307 barn som står på søkeliste til 
barnehageplass. Av disse er 270 barn under 3 år.  
 
Innen utgangen av 2007 vil det være at det etablert 144 nye plasser i barnehage i bydelen. I løpet 
av 2008 er planen at det ytterligere er etablert 160 nye barnehageplasser, hvorav 8 er i private 
familiebarnehager.  
 
I 2009 – 2010 er det planlagt etablert 108 plasser i kommunale og private barnehager. I tillegg kan 
det være mulig å etablere flere barnehager. Det arbeides med planer for videre utbygging i 
samarbeid med Omsorgsbygg om etablering/utvidelse av Nordseter barnehage, Munkerud gård, 
lokaler på Ljan skole, utvidelse av Kaptein Oppegårdsvei barnepark, prestebolig i Kaptein 
Oppegådsvei, på tomt i Radarveien 88. I tillegg er det private aktører som har meldt interesse for å 
kjøpe tomt/bygninger for å drifte barnehager i Bydel Nordstrand. Det vil bli  utarbeidet en 
rullering av handlingsplanen for barnehager med konkretisering av planer for denne utbyggingen i 
rulleringen av barnehageplanen første halvår 2008. Foranstående skal derfor oppfattes som en 
situasjonsbeskrivelse på dette tidspunkt, men som ikke skal være bindende ved den senere 
rullering.  Det er også verdt å merke seg, jf. tabell 2 ovenfor at det ikke er en harmonisk 
opptegning av behov av plasser over og under tre år (store/små barn), noe som en også kommer 
tilbake til i planen.     
 
 







 


 Oslo kommune
 Bydel Nordstrand 


  Bydelsdirektøren
 


 
Budsjettnotat 2008 - 02 


Dato: 20.11.2007 
 


 
BARNEVERN 
Barnevernbudsjettet er styrket med kr. 5 millioner. Prognosen for 2007 ligger på et overforbruk på 
ca. kr. 9 mill. Budsjett 2008 innebærer derfor en reduksjon i aktivitet i forhold til forventet resultat 
i 2007 på ca. kr. 4 millioner. Denne reduksjonen er realistisk i forhold til bydelens tiltak på 
området i 2008.  
 
Følgende tiltak foreslås: 


1. I budsjettforslaget foreslåes økning av 1 stilling i barneverntjenestens familieteam. 
Familieteamet ble opprettet fra 1/1-07 og skal drive endringsarbeid i familier til erstatning 
for privatbaserte tiltak som ble kjøpt tidligere. Tiltaket har ført til en betydelig reduksjon 
av utgiftene innenfor familien. Barneverntjenesten har pt. behov for tiltak i flere saker enn 
familieteamet har kapasitet til. Økning av en stilling vil føre til ytterligere reduksjon av 
utgiftene på dette området.  


2. Det foreslås  opprettet en stilling til som saksbehandler i barnevernadministrasjonen, i 
tillegg til en ny stilling som ble opprettet 1/8-07. Barneverntjenesten har hatt lave 
driftskostnader. Det har i 2007 vært en betydelig økning i antall meldinger og 
undersøkelser. Mange av disse sakene går videre til tiltak. De nyopprettede stillingene vil 
sette barneverntjenesten i bedre stand til å avslutte undersøkelsessakene innenfor 
lovbestemte frister, og gi bedre kapasitet til å utvikle alternative hjembaserte tiltak. 


3. Barneverntjenesten har kartlagt områder som har høye kostnader i dag  hvor det i 2008 
skal arbeides med tiltak som vil redusere kostnadene.  Det må holdes sterkt fokus på at 
barnevernsakende blir avsluttet når det ikke lenger er behov for tiltakene. 


4. Barneverntjenesten vil holde fokus på institusjonsplasseringer i 2008, da de store utgiftene 
i barneverntjenesten er knyttet til  institusjonsplasseringer. Det vil spesielt holdes fokus på 
liggedøgn. Utvikling av lokalbaserte tiltak, som ivaretar barnet godt nok etter at 
institusjonsoppholdet er avsluttet, blir vesentlig her samt i effektiviseringsnettverk for å få 
økt kompetanse på området. 


 
Budsjettforslaget  dekker de utgiftene barneverntjenesten pr. i dag har vedtak om inn i 2008 ,og 
har en buffer på ca. kr.2 millioner til nye tiltak. Det  er lagt inn en svært dyr sak hvor endelig 
plassering ikke er fremskaffet enda. Denne vil muligens frigi ytterligere midler. 
Barnevernbudsjettet innebærer imidlertid en risiko, da det er vanskelig å forutsi hvilke typer saker 
som kommer i 2008. Bydelsdirektøren vil derfor ha en tett oppfølging av dette området i 2008. 







 


 
 


 Oslo kommune
 Bydel Nordstrand 


  Bydelsdirektøren
 


 
 


Budsjettnotat 2008 - 03 
Dato: 20.11.2007 
 


 
DRIFT AV HJEMMETJENESTEN I 2008 
 
Utførte timer i gjennomsnitt ut 2007 vil være 117 009 timer. Dette ligger over budsjett. For 2008 
er budsjettet stipulert til å romme 113 309 utførte timer: 
 
Budsjettforutsetninger:    
Kr 550 pr time * 113309 utførte timer  62 320 
     
Effektiviseringsuttak: reduserer utført time fra 562 til 550 pr utført time 
I kroner utgjør dette:    1 360 
     
Reduksjon i antall utførte timer fra 117.009 til 113.309: 2 035 
     
Salderingseffekt      3 395 
     
     
Reduksjon fra 562 til 550 i pris pr time  2,14 % 
Reduksjon fra 117.009 til 113.309 timer  3,17 % 
Reduksjon antall timer   3 700 
     
113309 timer i året betyr følgende antall timer pr måned 9 442 
113309 timer i året betyr følgende antall timer pr uke 2 179 
113309 timer i året betyr følgende antall timer pr dag 310 
 
Denne reduksjonen er gjennomførbar, men vil kreve noe omorganisering og omstrukturering av 
hjemmetjenesten, samt iverksettelse av tiltak som følges tett opp av enhetsleder og bydelsdirektør. 
 
Hjemmesykepleien vil sette inn følgende tiltak: 


1. Bedre dialog mellom bestiller og utfører gir økt effektiv saksbehandling og økt 
kompetanse både for bestiller og utfører. 


2. Tydeliggjøring av rutiner og praksis vil bidra til at bestiller og utfører blir mer samstemte. 
3. Bedre styringsmekanismer mellom bestiller og utfører gir grunnlag for mer effektiv drift 


med betaling pr utførte time til utfører. Styringsmekanismen innebærer en form for 
innsatsstyrt finansiering der pengene følger bruker. Det vil bli overført penger fra bestiller 
til utfører på de timer som er blitt utført. Alle utførte timer registreres av ansatte i utfører. 
Dette legges inn i Gerica og legges til grunn for fakturering av timer. 


4. Det skal føres kontroll i utførerenheten på lønnsutgifter, og andre driftsutgifter opp mot 
utført tid per mnd.  







 


 
 


 Oslo kommune
 Bydel Nordstrand 


  Bydelsdirektøren
 


 
5. Lette pleieoppgaver som dusj, stell og tilrettelegging av matsituasjon til nye brukere vil 


overføres til  praktisk bistand og blir vurdert etter  Lov om Sosialtjenester. Dette vil 
medføre at bruker får færre ansatte inn i sitt hjem.  Det er da aktuelt å overføre vedtak 
mellom praktisk bistand og hjemmesykepleien. 


6. Legemiddelhåndtering er det kun Helsepersonell som kan utføre. Hvis bruker får flere 
oppdrag enn legemiddelhåndtering som også skal utføres,  vil Lov om 
Kommunehelsetjenesten bli benyttet. Dette vil også føre til færre ansatte inn i brukers 
hjem.  


7. Utvidelse av fleXiteam slik at det blir 10-15 ansatte som arbeider på tvers av distriktene 
for å dekke opp sykefravær: Dette vil bidra til å dekke akutt sykefravær hos ansatte og 
bruker får dekket sitt behov for hjelp. Denne ordningen gir trygghet og stabilitet i tjenesten 
som igjen gir økt kvalitet. De som jobber i FleXiteamet vil  inneha en  høyere brukerrettet 
tid enn de som jobber innen hvert distrikt. De som arbeider som primærkontakter har et 
annet ansvar enn de som er ansatt i FleXiteamet og som blir plassert på et av distriktene 
hver morgen/kveld ut i fra behov.  


8. Videreføring og opprettelse av faste stillinger i Flexiteamet vil føre til redusert overtid og 
innleie fra vikarbyrå. 


9. Omorganiseringen vil medføre en mer effektiv måte å organisere transport mellom 
brukerne.  


10. Hjemmetjenesten vil bli redusert med 3 biler fra 04.04.2008.  
11. Hjemmesykepleien har innført Multidose til alle brukere. Dette har ført til frigjøring av 1,8 


årsverk og et bedre arbeidsmiljø for sykepleierne. Multidose kan føre til enda mer 
effektivitet når alle ansatte får rutinene under huden.  


12. Stokke-prosjektet er en totalvurdering av brukere og kompetansen i hjemmesykepleien. 
Det vil sikre minimumskompetanse som er nødvendig for å sikre faglig e tjenester  til 
bruker. Det er et ønske om at Nordstrand Hjemmesykepleie får ta del i dette prosjektet som 
ligger som er forslag i Byrådets budsjettforslag for 2008. Mer ansvarliggjøring av den 
ansatte. Færre ansatte inn til bruker. Riktig kompetanse og ansvarliggjøring kan føre til 
mer effektiv tjeneste.   
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 Bydel Nordstrand 
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Budsjettnotat 2008 - 04 
Dato: 20.11.2007 


 
 
BRUK AV STATLIGE PSYKIATRIMIDLER I 2008 
 
Statstilskuddet for psykisk helsearbeid er i rammen for 2008 16,5 mill kr til Bydel Nordstrand, 
fordelt på 3,591 mill kr. til barn/unge, funksjonsområde 2 til barn og unge (FO2) og 12,953 mill kr 
til voksne på funksjonsområde 1 – til hele befolkningen (FO1).  Dette gir fordelingen 22 % til 
barn/unge og 78 % til voksne. I løpet av året forventes det å få tildelt ytterligere 2, 4 mill kr til 
FO1 og FO2 fra sentral avsetning på 45 mill kr. Det er derfor i bydelsdirektørens budsjettforslag 
disponert 18,9 mill kr til psykisk helsearbeid.  
 
Tabellen nedenfor viser hvordan midlene er disponert fordelt på barn/unge og på voksne: 


Beløp (i 1000) Årsverk Videre- 
Enhet Statstilskudd psykisk helsearbeid 2008 Voksne Barn Voksne Barn ført/Nytt


10 VSV Marmorberget samlokaliserte boliger 2 705  7,34  V 
10 VSV Aktivitetshuset Gnisten 1 032  2,00  V 
10 VSV Herregårdsveien 4 - Botilbud 4 673  8,15  V 
10 VSV Seksjon for psykisk helse 3 051  6,30  V 
10 VSV Utvalg for psykiatrisk kompetanseheving - 


Samarbeid med Østensjø og S.Nordstrand 
25  0,00  V 


10 VSV Nordstrand sosialsenter - En tiltakskonsulent 491  1,00  V 
1 BES Støttekontakter for voksne 144  0,36  V 
8 HSP Hjemmesykepleie - Psykiatriske sykepleiere 900  2,00  V 
8 HSP Hjemmesykepleie - Sykepleiere 850  2,00  N 
4 BOD Dagtilbud - Miljøterapeut 449  1,00  N 
10 VSV Nordstrand sosialsenter - Koordinator 499  1,00  N 
3 FOA Helsestasjon psykiatri - Helsesøstre og en 


ergoterapeut med videreutdanning 
  1 107   2,10 V 


3 FOA Familiesenteret   592   0,80 V 
3 FOA Familiesenterets åpne barnehage   251   0,60 V 
3 FOA Feltarbeiderteam/Utekontakten - Miljøterapeut  453   1,00 V 
3 FOA SLT-koordinator   82   0,16 V 
3 FOA Pedagogisk fagsenter - Spesialpedagog   320   0,70 V 
3 FOA Pedagogisk fagsenter - Spesialpedagog   232   0,50 N 
3 FOA Helsestasjon - ADHD-prosjekt   60   0,00 N 
11 BAV Barnevern - Barnevernspedagog   480   1,00 N 
11 BAV Barneverntiltak i familien - Miljøterapeut i 


Familieteamet 
  474   1,00 N 


1 BES Støttekontakter for barn og unge   74   0,20 N 
Sum   14 819 4 125 31,15 8,06  
Sum totalt        18 944             39,21   
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Brukere med psykiske lidelser og med til dels omfattende behov, får tjenester fra mange av 
bydelens enheter. Midlene er derfor benyttet til et variert psykiatriarbeid på en rekke forskjellige 
fagområder. Innenfor FO1 bli mesteparten av tildelingen benyttet innenfor den psykiatritjenestens 
botilbud, aktivisering og behandling, mens FO2B-midlene ble brukt til barne-, ungdoms- og 
familiearbeid gjennom forskjellig tjenester som helsestasjon, skolehelsetjeneste, familiesenter, 
pedagogisk fagsenter og utekontakt. 
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Dato: 20.11.2007 
 


 
OMSTILLINGSPLAN FOR SYKEHJEMSPLASSER  


 
Sykehjemsplasser gis etter Lov om helsetjenesten i kommunene som sier at alle har rett til 
nødvendig helsehjelp, herunder pleie og omsorgstjenester. Hva som vurderes som nødvendig 
helsehjelp baseres på den enkeltes behov for type tjeneste og omfang av tjenesten som igejn må 
baseres på et faglig skjønn. Dette utøves av forvaltningsnivået;bydelen.  
 
1. I Bydel Nordstrand legges LEON- prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) til grunn for 
tildeling av tjenester i pleie og omsorgtjenesten. Utgangspunktet er at de aller fleste eldre ønsker å 
bo i egen bolig så lenge det er mulig. Overordnede føringer og flere statlige og kommunale 
rapporter bygger opp om dette. De aller fleste eldre vil bo hjemme eller  
i tilrettlagte boliger/bofellesskap. Bare 6 % vil bo på sykehjem når de blir skrøpelige. Disse fordi 
de ikke har tillit til alternative tilbud (NIBR-rapport 2005:17 "Slik  
vil eldre bo" Brevik/Scmidt). Laveste trinn i omsorgstrappen er trygghetsalarmer og TT- transport. 
Alle eldre over 75 år har krav på trygghetsalarm. Bydelen har tidligere hatt etterslep på 
behandlingen av TT søknader. Dette er nå innhentet. 
 
2. Omsorg +: Det bygges nå boliger med tilrettelegging og døgnbemanning både på Økern og på 
Sagene. Dette er boliger som også vil befinne seg lavt i omsorgstrappen, boligene vil være et 
byomfattende tilbud, noe beboere fra Nordstrand  også vil kunne benytte. På samme nivå har vi 
godt fungerende eldresentra. Bydelen er i dialog med eldre-/seniorsentrene om samarbeid rundt 
tilbud om de letteste brukere med dagsentervedtak; omtalt som eldresenter+, dvs. tilbud om plass 
til noe mer pleietrengende brukere enn flertallet  
 
3. Intermediærplasser: Ullevål sykehus vil sammen med bydelene Nordstrand, Nordre Aker, 
Søndre Nordstrand og Østensjø etablere en intermediæravdeling på Abildsø-bo og 
rehabiliteringssenter. Det planlegges 16 plasser, en type forsterkede korttidsplasser med høy lege-
og sykepleiedekning. Pasientene skal komme direkte fra sykehuset og ha potensiale for 
utskrivning til hjemmet etter 21 dager. Resultater fra Trondheim er meget gode, de viser at disse 
pasientene har minimalt med behov for hjemmetjenester etter utskrivning, behov for rehabilitering 
og antall reinnleggelser i sykehus reduseres vesentlig. 
 
4. Innsatsteamet vil videreføres og planlegges styrket med ergoterapiressurs. 
En slik kompetanse vil øke kompetansen innen forebygging og ADL, dette vil styrke   
bestilleravdelingens kompetanse generelt. Samtidig vil man med dette kunne få et tettere 
samarbeid med Hjelpemiddelsentralen og gis mulighet for bedre tilrettelegging for ansatte som 
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arbeider i brukers hjem. Innsatsteamet kan vise til gode resultater så langt. 01.01.07 – 30.09.07 
fikk 140 personer tjenester fra innsatsteamet. 60% av disse kom direkte fra sykehus. Disse ville 
fått korttidsplass ved sykehjem, venteplass ved Furuset, eller omfattende hjemmesykepleie hvis 
innsatsteamet ikke hadde kommet inn. Arbeidet har medført at 72% av innsatsteamets pasienter 
blir værende i hjemmet etter at teamet har trukket seg ut. Det siste har også gyldighet over tid. 
Innsatsteamet skal i utgangspunktet være inne i maksimum 3 uker, men dette vurderes 
fortløpende. 
 
5. Samarbeidet med bestiller og utfører er nå bedre formalisert enn tidligere, dette gjelder også på 
administrativt nivå. Det har vært foretatt en total gjenomgang av vedtak / utført tid noe som har 
gitt en vesentlig reduksjon på vedtakstid pr. mnd. uten at dette har svekket den enkelte brukers 
tjenestetilbud. Dette arbeidet vil fortsette og være preget av en helhetlig tilnærming som skal sikre 
optimal ressursutnyttelse. Det er enighet om at bestiller skal tilføres kompetanse innen psykiatri 
noe som vil få stor betydning for riktig beskrivelse og tjenesteutmåling for disse typer tjenester. 
For øvrig arbeides det videre med å vri tjenestene fra tyngre til lettere tjenester, samtidig som man 
ønsker å heve innslagspunktet for de friskeste for å kunne gi mest tjenester til de med størst behov. 
 
6. Ved jevn nedtrapping av ca 3 plasser per måned gjennom året vil reduksjonen på antall plasser 
innebære en nedgang fra 512 til 476. Ved å ta utgangspunkt i tidligere års dødlighet er en slik 
reduksjon på plasser realistisk.  
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6. Organisasjonsmodell i Bydel Nordstrand vektlegger betydningen av jobbing i nettverk, både 
på administrativt og faglig nivå. Nettverkene vil få stor betydning for tenkning på tvers i 
tjenesteapparatet og gi bedre og mer forpliktende samarbeid mellom de forskjellige enhetene. 
Her vil både ulike faglige innfallsvinkler og ulikt ståsted kunne gi muligheter for bedre og mer 
individuelt tilpassede tjenester og løsninger enn tilfellet er i dag og det ligger også store 
muligheter for økonomiske besparelser. 
 
7. Det er planlagt en reduksjon av institusjonsplasser til gjennomsnittlig 493 for 2008. Dette 
innebærer en reduksjon av gjennomsnittlig 3 plasser per måned.  
 


 


Nedtrappingsplan sykehjemsplasser 2008
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Dette kan også fremstilles slik: 
 


  
Start 
2008 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


Nedtrapping 512 509 505 502 499 496 493 490 486 483 480 477 474
Gj.snitt 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493
 


Det er sannsynlig at et høyt andel av korttidsplasser har sammenheng med lavere dekningsgrad 
for institusjon. Bydelen har i 2007 arbeidet målrettet for å redusere antall liggedøgn på 
korttidsplasser. Dette har resultert i at flere brukere benytter dette tilbudet. Dette arbeidet er satt 
godt i system. I tillegg stiller det klare krav fra bydelen til sykehjemsetaten om hva 
tjenestetilbudet skal bidra til. Det settes klare på mål for hvert enkelt korttidsopphold, ansatte i 
bestiller har tett faglig dialog med de enkelte avdelinger for eksempel når det gjelder 
prøveutskrivninger. 
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Budsjettnotat  2008 - 06 


Dato: 18.11.2007 
 


 
INFORMASJON OM INTERMEDIÆRENHET  
 
Bakgrunn: 
Som vist i flere nasjonale utredninger, deriblant NOU 2005:31 er det store 
samhandlingsutfordringer mellom forvaltningsnivåene for pasienter med sammensatte 
bistandsbehov. På noen områder er utfordringene spesielt store. Dette gjelder pasienter med  
behov for samhandling hvor ingen tjenestenivåer alene kan løse utfordringene. Wisløffutvalget 
nevner spesielt eldre pasienter med flere alvorlige sykdommer, pasienter med behov for 
habilitering/rehabilitering, pasienter med store psykiske problemer, pasienter med rusproblemer 
og pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. 
 
Ulike finansieringssystem, ulik lovgivning, prioriteringer etc. er med på å underbygge dette. 
Samtidig peker flere av utredningene på hvilke muligheter som ligger i utforming av forpliktende 
samarbeid mellom nivåene, og hvilke gevinster dette vil kunne gi både for pasient og 
kommuner/foretak. Færre liggedøgn i sykehus er tjenelig for pasientene. Erfaringer viser at eldre 
pasienter kan få reduksjon i funksjon ved langvarige sykehusinnleggelser. 
 
Det er et mål, slik det er beskrevet i styringsdokumenter på området, at flest mulig får være i eget 
hjem så lenge de ønsker og kan det, og at deres og familiens mulighet for å mestre dette blir best 
mulig. Kommunene har mange eldre med sammensatte behov for helsehjelp. Erfaring fra 
Trondheim viser at med større fellesinnsats fra begge nivåer i helsetjenesten vil flere skrives ut til 
eget hjem. Det er også sannsynlig at reinnleggelser kan unngås for en del pasienter.  
 
Sett fra både kommunene og sykehuset er det behov for et mer helhetlig og tettere samarbeid 
mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. Videre er det nødvendig å finne frem til langsiktige 
løsninger som tar utgangspunkt i pasientens behov og som er mest mulig ressurssparende. 
 
Oslo kommune og Ullevål universitetssykehus ønsker nå å inngå et forpliktende samarbeid om en 
ny behandlingsenhet, et intermediærtilbud, administrativt og juridisk i regi av 
kommunehelsetjenesten. Enheten skal være en mellomstasjon mellom sykehuset og hjemmet. 
Pasientene kommer til sykehuset for en akutt lidelse eller forverring av kronisk sykdom, deretter 
foretas utredning og diagnostisering. Diagnose fastsettes og behandling påbegynnes. Til sist 
fullføres behandlingen ved intermediærenheten. Erfaringer, fra bl.a. fra Trondheim, viser at et 
intermediærtilbud gir mindre behov for kommunale tjenester som hjemmetjeneste, rehabilitering 
og sykehjemsplass etter utskriving. 


 
 
 
 
                                                 
1 Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste (Wisløffutvalget) 
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Hensikt med Intermediærenhet (IME) 
Hensikten er å gi eldre, hjemmeboende pasienter over 60 år, som innlegges i sykehus for en akutt 
lidelse eller som følge av en forverring av kjent lidelse, et tilbud om behandling og pleie i et 
kortere tidsrom for deretter å komme tilbake til eget hjem. Pasientene er for syke til å komme rett 
hjem etter sykehusoppholdet fordi de trenger tett oppfølging både på behandlings- og pleiesiden. 
Intermediæravdelingen viderefører oppstartet behandling. Oppholdene kan vare fra 3 dager til 3 
uker. Videre er det ønskelig å etablere en modell for gjensidig kompetanseoverføring mellom 
nivåene, med gjensidig respekt for hverandres virkelighet. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter utvalgt av de respektive bydelsdirektører i 
bydelene Østensjø, Nordre Aker, Nordstrand og Søndre Nordstrand, samt direktør ved medisinsk 
divisjon og sektorkoordinator ved Ullevål Universitetssykehus (UUS). Bydel Østensjø har hatt 
prosjektansvaret, som er den bydel som skal drifte enheten. For å kunne avklare en del spørsmål 
nærmere, særlig med hensyn til målgruppe, inntakskriterier, behandlingstid, prismodell m.v 
innhentet arbeidsgruppen erfaringer fra Søbstad sykehjem i Trondheim som i dag driver en 
intermediærenhet i samarbeid med St. Olavs Hospital.  
 
Saksframstilling: 
Etter studieturen har arbeidsgruppen kommet fram til nedenstående konklusjoner og anbefalinger. 
Innholdet i dette vil bli drøftet i de deltagende bydeler og ved Ullevål Universitetssykehus, og man 
vil deretter prøve å bli enige om hovedprinsippene for arbeidet videre. Det er flere 
problemstillinger og avklaringer de samarbeidende instanser må gå grundigere inn på i det videre 
arbeidet. Det avholdes også jevnlige møter mellom Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 
(VST) og de bydelene som skal ha driftsansvaret for de respektive intermediærenheter i de ulike 
sykehussektorene i Oslo kommune, slik at føringer for videre arbeid vil også komme fra dette 
samarbeidet.  
 
Arbeidsgruppens konklusjoner så langt 
Arbeidsgruppen var enig om at man ville foreslå en form for rammefinansiering. En riktig 
finansieringsordning vil være en forutsetning for å få til et godt samarbeid. Arbeidsgruppen vil 
prøve å få foretatt beregninger av insparingsmulighetene ved en intermediærenhet, i form av 
reduksjon av re-innleggelser i sykehuset, redusert liggetid i sykehuset og antall pasienetr som er 
meldt utskrivningsklare (B-meldte). 
 
Arbeidsgruppens  forslag til inntaksrutiner i Ullevål sektor  
Pasient og pårørende skal gjøres kjent med intermediæravdelingen som en videreføring av et 
igangsatt behandlingsforløp i sykehuset. Pasientens valgfrihet gjelder imidlertid også i forhold til 
dette tilbudet og kan velges bort til fordel for tradisjonell behandling i sengeavdeling. 
 


• Avdelingene ved UUS velger ut og melder til IME brukere i henhold til omforente 
inntakskriterier  


• Avdelingsleder ved IME aksepterer eller avslår forespørselen  
• Ved avslag går saken til sektorkoordinator på UUS  
• Ved fortsatt uenighet mellom sykehus og IME, avgjør bydelsoverlegen i Bydel 


Østensjø.   
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Foreløpige forslag til inntakskriterier  


• Pasienten skal være over 60 år og beboer i Bydel N. Aker, Nordstrand, S. Nordstrand 
eller Østensjø 


• Akutt sykdom som førte til innleggelse i sykehus skal være ferdig utredet 
• Pasienter ved IME kan ha varierende funksjonsnivå, men må ha antatt potensiale for 


utskriving til hjemmet senest innen 21 dager 
• Pasienter må være mentalt i stand til å delta i behandlingen ved IME 
• Det må alltid være en individuell vurdering ved inntak 


 
Foreløpige forslag til eksklusjonskriterier 


• Pasienten er ikke ferdig utredet 
• Pasienten er ikke stabilisert medisinsk 
• Pasienten antas å kunne utskrives innen 5-7 dager fra sykehus og til hjemmet 
• Pasienten har ikke mental kapasitet til å delta i samhandling og behandling ved IME 
• Pasient antas å være i behov av langtidsplass 


 
Arbeidsgruppens syn på plassering av enheten 
• Det tas i bruk 8 rom på Abildsø bo- og rehabiliteringssenter til intermediærenhetUllevål 


sykehus har ikke plass til intermediærenhet per d.d.  
• Ved plassering av IME på et sykehjem, mener arbeidsgruppen at dette kan gi et vktig 


signal til bruker og pårørende om at bruker er på vei tilbake til hjemmet 
• Abildsø bo- og rehabiliteringssenter er et undervisningssykehjem, med de mulighetene 


dette kan gi for et fruktbart samarbeid 
• Som en bieffekt kan plassering av IME på et sykehjem  bidra til bedret omdømme/status 


for arbeid i 1.linjen i bydel og på sykehjem 
  


16 plasser på 8 rom på Abildsø bo- og rehabiliteringssenter  
På Abildsø bo- og rehabiliteringssenter er det fløyer med hhv 7 og 8 rom, med tilknyttet 
stue/kjøkken etc. Når en fløy med 8 rom blir omgjort til intermediærenhet, omgjøres rommene til 
dobbeltrom, slik at det tilsammen gir 16 plasser. Det er et hovedmål for hele prosjektet at eldre 
skal kunne bo hjemme lenger, med den kroniske lidelsen de måtte ha. Byrådsavdelingen har derfor 
klarert at arbeidet kan starte opp ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter, og at bydelen kan drifte 
en intermediær enhet for Ullevål sektor i en av fløyene her. Antatt oppstart av intermediærenhet 
med 16 plasser (8 rom) på Abildsø bo- og rehabiliteringssenter kan følgelig bli ved årsskiftet 
2007/2008, eventuelt tidlig vår 2008, noe avhengig av når rekruttering kan starte. 
 
Prismodell 
Arbeidsgruppen foreslår en prismodell hvor utgiftene fordeles mellom kommunen og sykehuset i 
forholdet 2:1. Arbeidsgruppen mener videre at dette må gjøres som rammefinansiering fra 
kommunen/bydelene sin side, ikke ved stykkprisfinansiering. Dette kan gjøres ved at de 
deltagende bydelene får et kutt i rammen for 2008, tilsvarende det beløp som utgjør kommunens 
andel av IME. Fordelingen mellom bydelene kan for eksempel knyttes til kriteriefordelingen innen 
FO3 som angår eldrebefolkningen.   
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Protokoll 6/07 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Lille møterom 2 etg. Bydelsadm., 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 19.00     
 
 
Tilstede: Mona Verdich (H) – leder 


Frode Woldsund (KrF) 
Tom Lium (H) 
Lars Petter Solås (F) – vara for Ulf Stigen 
Joanna Deacon (V)– vara for Gidske Spiten 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
 


 


Møtesekretær:  Enhetsleder Vildgun Steinhaugen  
   
Eventuelt 
• Komiteen ønsker å få seg forelagt en sak om videre drift av Lambertseter dagsenter ved 


Lambertseterveien 35 til neste møte. 
• Komiteen ønsker å få seg forelagt en orienteringssak med oversikt over klageadgang på 


hjemmehjelpstjenester og sykehjemsplass.  Det er behov for en redegjørelse om bruk av 
lokal klagenemnd, Oslo kommunes klagenemnd og administrativ klagebehandling.   


• Komiteen ber om å få seg forelagt reglementet for komiteen som egen sak til neste møte. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 58 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet 19.11.2007 ................................. 1 
Sak 59 /07  Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte 04.09.2007 ...................................... 1 
Sak 60 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 31.08.2007 .. 1 
Sak 61 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 31.08.2007 . 2 
Sak 62 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 12.09.2007 ... 3 
Sak 63 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 18.09.2007............ 3 
Sak 64 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 


sykehjem, Østerliveien 27.09.2007 ........................................................................ 4 
Sak 65 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, 


avd. Marmorveien 28.09.2007 ............................................................................... 5 
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Sak 58 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet 
19.11.2007 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Sakskart og innkalling til møte 19.11.2007 godkjennes. 
 
Komiteen etterlyser sak om avviksrapportering. 
 
Vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 19.11.2007 godkjennes med ovennevnte merknader. 
 


 Sak 59 /07  Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte 04.09.2007 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 04.09.2007 tas til orientering. 
 
Følgende bemerkes til protokoll fra møte 04.09.2007: 
 
Komiteen henviser til den forrige helse- og sosialkomiteens merknader og ber om at 
administrasjonen følger opp denne:  
Helse- og sosialkomiteen ba om å få seg forelagt en sak om tilbudet til demente i bydelen til 
neste møte.  Saken bør redegjøre blant annet en orientering om hvordan bydelen fanger opp 
personer med begynnende demens, hvilke tilrettelagte tilbud som gis til demente og 
pårørende, opplæring av ansatte som kommer i kontakt med demente, hvordan denne 
diagnosen tas hensyn til ved tildeling av plass på sykehjem i enerom/dobbeltrom  
 
Vedtak. 
Protokoll fra møte 04.09.2007 tas til orientering. 
 


 Sak 60 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Nordseterhjemmet 31.08.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
31.08.2007 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 31.08.2007 tas til 
orientering. 
 







Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2.: 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 31.08.2007 tas til 
orientering. 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
 


 Sak 61 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 31.08.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
31.08.2007 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 31.08.2007 tas til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2.: 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 31.08.2007 tas til 
orientering. 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
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 Sak 62 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Midtåsenhjemmet 12.09.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
12.09.2007 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 Midtåsenhjemmet12.09.2007 tas til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2.: 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Midtåsenhjemmet12.09.2007 tas til 
orientering. 
 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
 


 Sak 63 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Ryenhjemmet 18.09.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 
18.09.2007 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 Ryenhjemmet 18.09.2007 tas til orientering. 
 
 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2.: 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 18.09.2007 tas til orientering. 
 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
 


 Sak 64 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 
27.09.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og syhehjem, Østerliveien 27.09.2007 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 Lambertseter alders- og sykehjem, 
Østerliveien, 27.09.2007 tas til orientering. 
 
 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2.: 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
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sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, 
Østerliveien, 27.09.2007 tas til orientering. 
 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
 


 Sak 65 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 
28.09.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og sykehjem, avd. Marmorveien, 28.09.2007 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 Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien, 28.09.2007 tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2.: 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien, 28.09.2007 tas til orientering. 
 
2. Komiteen ønsker en opplæring om tilsynsutvalgets rolle, arbeidsmetodikk og mandat.  
Komiteen ber om at tilsynsutvalgets medlemmer får samme opplæring.  Helse- og 
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sosialkomiteen ønsker at lederne av de tre tilsynsutvalgene er tilstede under komiteens første 
møte i 2008. 
 
 
Bydel Nordstrand, 21.11.2007 
 
 
 
Mona Verdich, leder 
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Forord 
  
Budsjett og økonomiplan som styringsdokument 
Budsjettet er bydelens viktigste styringsdokument. Det er imidlertid ønskelig å kunne ha et 
lengre perspektiv, og her kommer økonomiplanen inn. En fireårig rullerende økonomiplan er 
hensiktsmessig å ha både i økonomiske ned- og oppgangstider. Bydel Nordstrand har i dag ikke 
en slik 4 årig plan, noe det sammen med politisk nivå vil bli arbeidet videre med.  Det gir blant 
annet administrasjonen et godt politisk forankret utgangspunkt i planleggingen. Bydelens 
visjon og overordnede mål er naturlig å ha her. For å ha startet arbeidet har bydelsdirektøren 
formulert overordnede politiske mål, som det senere vil være naturlig å arbeide videre med 
sammen med politisk nivå; bydelsutvalget. 
År 1 av økonomiplanen vil være budsjettet for det aktuelle år. Ved den årlige rullering legger 
en til et nytt 4. år, mens år 2 blir år 1 i økonomiplanperioden, som blir identisk med budsjett 
(med de korrigerer som måtte bli gjort).   
 
Budsjett 2008 
Gjenvinning av budsjettbalanse 
Det er nødvendig å legge til ytterligere tid enn hva som ble uttrykt i forbindelse med budsjettet  
2007  for å gjenvinne budsjettbalansen, noe bydelsdirektøren registrerer det er full lokalpolitisk 
oppslutning om.   
 
Omstillingsbehovet fra 2007 til 2008 er på 45,64 mill kroner; forårsaket av blant annet et 
merforbruk i 2007 i overkant av 25 mill kroner. 
  
Budsjettets volum 
Bydelens er tildelt en netto budsjettramme på 790.926 mill. Når en tar hensyn til inntektene på 
kr 453.183 mill blir bydelens brutto budsjett kr 1.244.109. 


Formelt ansvar 
Bydelsdirektør og bydelsutvalg er gjennom økonomireglement og bydelsreglement pålagt et 
særlig ansvar for en helhetlig økonomisk styring på bydelsnivå 
 
De viktigste budsjettforutsetningene med hensyn til risiko/sårbarhet er: 


 At merforbruk 2007 kan inndekkes over 2 år 
 At det ikke brukes mer enn gjennomsnittlig 493 plasser på sykehjem 
 At  det ikke brukes mer enn 113 309 timer utførte timer i  hjemmesykepleie og  at reell 


kostnad for utført time er kr 550,-.  
 At optimal barnehagedrift er oppstartet i henhold til tidsplan og at forutsatte 


kompensasjoner for oppstart tilføres bydelen 
 At barnevern reduserer sin drift tilpasset budsjett 2008. 


  
 Oppfølging - gjennomføring 
Fra ledelsens side vil det være nødvendig med:  


 Iverksettelse og oppfølging gjennom tydelig og synlig ledelse på alle nivåer 
 Korte intervall for rapportering av lagte forutsetninger og om nødvendig med ytterligere 


korreksjoner for måloppnåelse.   
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Levekårsindeks   
Bydel Nordstrand har en levekårsindeks på 3,0 mot et bygjennomsnitt på 5,6 i Oslo kommune. 
Ved sammenligning med andre bydeler er det relevant og også ta hensyn til dette. Ut fra dette 
bør bydel Nordstrand på mange områder ha et lavere økonomisk forbruk enn de bydeler som 
har dårligere levekår. På den annen side ser det ut som sosioøkonomiske forhold slår for sterkt 
ut, og dermed reduserer overføringene til bydelen for mye. Det legges opp til å justere 
kriteriesystemet ifm. budsjett for 2009. 
 
Prosess 
Ny organisatorisk struktur tilrettelegger for gode og deltakende prosesser i budsjettarbeidet. 
Med  implementering av ny struktur 1.september var dette så sent at en ikke har fått til 
prosessene som ønsket. Dette har påført bydelsdirektørteamet og stab økonomi et vesentlig mer 
omfattende arbeid i sluttprosessen enn forutsatt. Også med ny valgperiode kom kontakten med 
nytt bydelutvalg senere i stand enn normalt.  
 


  
 
 
 
Oslo, 20.november 2007 
 
 
 
Per Johannessen 
Bydelsdirektør 
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1.0 Innledning 
Bydelsdirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for 2008 for Bydel Nordstrand. 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2008 er basert på byrådets forslag til budsjett for 
2008 fremlagt 26.09.2007 samt byrådets tilleggsinnstilling av 08.11.2007.  
Bydelsdirektøren har lagt vekt på at budsjettet skal være mål- og resultatorientert og et 
styringsdokument for bydelsutvalget og administrasjonen. På bakgrunn av dette er det lagt 
særlig vekt på å utarbeide mål og måltall for alle funksjonsområdene, samt redegjøre for de 
forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet. 
 


1.1 Utfordringer 
Hovedutfordringen for bydelen er fremdeles å gjenvinne økonomisk balanse og handlingsrom. 
Driftsnivået må tilpasses de økonomiske rammer som er tildelt bydelen i budsjett for 2008. Den 
økonomiske situasjonen har vært vanskelig i 2007. Dette har blant annet sammenheng med at 
bydelen har måttet dekke et merforbruk fra 2005 og 2006. 
 


1.2 Omstillingsbehov 
Den økonomiske situasjonen innebærer at bydelen må gjennomføre omfattende omstillinger. 
Omstillingsbehovet krever at det settes sterkt fokus på gjennomgripende styring, 
effektivitetsuttak og riktig kvalitativt og kvantitativt nivå på alle tjenester. 
 


1.3 Tjenestetilbudet 
Bydelsdirektøren har lagt til grunn at lovpålagte tjenester for barn, eldre og brukere med 
særlige behov skal opprettholdes. Når det gjelder de ikke lovpålagte tjenestetilbudene 
(fritidsklubb og eldresentre) vurderer bydelsdirektøren at disse tjenestene ivaretar et 
forebyggende arbeid og at en reduksjon eller nedleggelse vil medføre et økende press på andre 
og mer kostbare tjenester. Arbeidet med budsjettet har vist at det tross omfattende 
effektivisering både i administrasjonen og i tjenesteproduksjonen ikke er mulig å legge fram et 
budsjett i balanse kun ved effektivisering. Reduksjon av tjenester er derfor nødvendig for å få 
et budsjett i balanse. 
 


1.4 Leserveiledning 
 
Budsjettdokumentet skal gi en oversikt over utgifter og inntekter basert på funksjonsområdene i 
kriteriesystemet og basert på funksjonsområdene i Oslo kommunes kriteriesystem. Bruk av 
disse funksjoner gir mulighet for sammenligning mellom bydelene, med andre kommuner og 
for sammenligning av egen bydels resultat over tid. Det gir videre muligheter for å 
gjennomføre sammenlignbare analyser for å belyse hvordan bydelen bruker sine ressurser og 
hva den får ut avressursene i forhold til befolkningens behov.  
 
Budsjettet for Bydel Nordstrand 2008 er bygd opp slik:  
 
• Kapittel 1 gir et sammendrag av hovedprioriteringene i bydelsdirektørens forslag til 
budsjett for 2008. 
• I kapittel 2 presenteres byrådets budsjettforslag og overordnede mål og strategier for 
økonomiplanperioden 2008-2011. 
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• Kapittel 3 omhandler bydel Nordstrands organisasjonsmodell.  
• Kapittel 4 beskriver bydelens hovedutfordringer og rammebetingelser for 2008. 
• Kapittel 5, 6, 7 og 8 gir oversikt over ansvarsområde, situasjonsbeskrivelse, strategier og 
tiltak innen hvert funksjonsområde. 
• Kapittel 9 beskriver området økonomisk sosialhjelp. 
• Kapittel 10 omfatter bydelens mål 2008 – 2011, samt beskrivelse av hvert enkelt tiltak med 
økonomisk effekt og vurdering av konsekvenser for ansatte og brukere.  
Budsjettnotater for barnehager, drift av hjemmetjenesten, bruk av statlige psykiatrimidler, 
omstilling for sykehjemsplasser og informasjon om intermediærenhet følger som vedlegg 1 – 6.  
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2.0 Byrådets målsettinger innen bydelssektoren  
 
Sektorområdet omfatter det overordnede ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift 
av bydelene. Bydelene har ansvar for de primære helsetiltak for befolkningen, sosialtjenestene, 
økonomisk sosialhjelp, helsestasjons- og i bydelene, tiltak for mennesker med psykiske lidelser 
og for funksjonshemmede, tiltak for eldre og skolehelsetjeneste, fritidstilbud for barn og unge, 
barnevernet tiltak for utviklingshemmede. Bydelene har også ansvar for lokale parker og 
nærmiljøanlegg og utleie av torg, fortau m.v.  
 
Bydelene har også ansvar for drift og utvikling av barnehagene. Etablering av nye kommunale  
barnehageplasser skjer i hovedsak ved bestilling fra bydelene til Omsorgsbygg Oslo KF som er 
eier av og byggherre for de kommunale barnehagene. Bydelene kan også leie barnehagelokaler 
i det private markedet.  
 
Bydelsutvalgene har et selvstendig ansvar for å fordele de ressursene bydelene får tildelt og 
utforme et hensiktsmessig tjenestetilbud. Det skjer ut fra lokale behov og i overensstemmelse 
med overordnede føringer fra bystyret. Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med 
bydelens virksomhet.   
 
Byrådsavdeling for barn og utdanning har ansvar for barnehageområdet. Sektorområdet for 
øvrig er lagt til Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester som også har 
arbeidsgiveransvaret for bydelsdirektørene.  
 
  
Byrådet vil:  
 


• Styrke eldreomsorgen ved at bydelsrammen for pleie og omsorg økes med 210 mill. i 
forhold til vedtatt økonomiplan  


• At alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass  
• Øke bydelsrammen med 30 mill. for å styrke barnevernet  
• Bevilge 20 mill. i 2008 til prosjekter som skal få flere i arbeid og aktivitet og færre på 


passiv økonomisk sosialhjelp  
• Bevilge 5 mill. i 2008 til tiltak som skal sikre bedre booppfølging i bydelene  
• Innføre Omsorg+, et nytt tilbud mellom hjem og sykehjem  
• I samarbeid med sykehusene etablere intermediære enheter/forsterkede korttidsenheter 


for eldre pasienter som skrives ut av sykehus, slik at flere eldre kan rehabiliteres til en 
aktiv tilværelse i eget hjem  


• Gi et godt pedagogisk tilbud til alle barnehagebarn. Byrådet vil i 2008 videreutvikle 
barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet  


• Gjennomføre brukervalg i hjemmesykepleien i alle bydeler  
• Gjennomgå hjemmetjenestene i bydelene for å vurdere organisering, fleksibilitet og 


brukerinnflytelse  
• Ta et krafttak for at alle skal lære norsk før de begynner på skolen  
• Styrke innsatsen for barn som blir utsatt for vold  
• Prioritere aktive tiltak for å lykkes med integrering av innvandrere med ikke-vestlig 


bakgrunn og bidra til at flere blir økonomisk selvhjulpne  
• Styrke tjenesteapparatets arbeid for å bekjempe tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
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• Tilrettelegge tilbud om en frivillig underlivstest av jenter som er i fare for å bli utsatt for 
kjønnslemlestelse  


• Øke andelen heltidsstillinger innen pleie og omsorg  
• Videreføre FRIGOs byomfattende virksomhet.  


 
 


2.1 Hovedutfordringer og overordnede mål  
 
Trygg by  
 
Barnehagene i Oslo har et godt omdømme og har høye skår på medarbeider-, bruker- og 
publikumsundersøkelser. I St. meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, pekes det på at 
nasjonal og internasjonal forskning viser at et godt pedagogisk tilbud før skolealder har 
positive effekter for senere læring i skolen for alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn og 
etnisitet. Barnehagen er derfor en del av grunnlaget for livslang læring og et viktig integrerende 
tiltak. For å styrke minoritetsbefolkningens deltakelse og for å unngå diskriminering av 
språklige, kulturelle eller etniske minoriteter er barnehagen en viktig arena.  
 
En mer læringsorientert barnehage stimulerer barnas nysgjerrighet og lærelyst. Det 
skoleforberedende arbeidet vil i tiden som kommer ha en viktig rolle i å forbedre barnas 
ferdigheter. Barnehagen skal videreutvikles som en viktig læringsarena med rom for lek og 
utfoldelse. Alle barn skal ha grunnleggende norskkunnskaper når de begynner på skolen og 
overgangen fra barnehage til skole skal virke utviklingsfremmende for barna.  
 
Barn og unges behov for særskilte tjenester skal avdekkes så tidlig som mulig. Barn med 
særskilte behov skal få et tilrettelagt tilbud gjennom samordnede tjenester. Barnehager vil være 
viktig i det forebyggende arbeidet.  
 
Trygghet innbærer ikke bare at det oppleves som trygt å gå ute. Minst like viktig er følelsen av 
å være trygg i eget hjem, og å vite at man vil få nødvendig hjelp når man har behov for det. 
Eldre skal føle seg trygge på at de får tilstrekkelig hjelp.  
 
Byrådet forsterker sitt krafttak for eldreomsorgen i Oslo. Målet er å styrke eldresentrene, 
hjemmetjenesten og gi sykehjemsplass til de som har et behov for det. Byrådet vil at tjenestene 
innen pleie- og omsorg skal videreutvikles på tre hovednivåer; forebyggende og 
aktivitetsskapende virksomhet, tjenestetilbud til eldre som bor i egen bolig, og tilbud om varig, 
tilrettelagte opphold; i Omsorg+, i tilrettelagte boliger eller i differensierte tilbud i institusjon. 
Byrådet vil arbeide for å øke rekrutteringen til fagstillinger, bl.a. ved å legge til rette for å øke 
antall lærlinger i pleie- og omsorgsyrkene.  
 
Alle som får vedtak om praktisk bistand skal ha tilbud om minimum 4 timer pr. mnd. og de 
skal ha innflytelse på hvordan disse timene brukes og kunne velge leverandør. Byrådet vil at 
brukervalg skal innføres i hjemmesykepleien i alle bydeler i løpet av 2008. Byrådet vil 
gjennomgå hjemmetjenestene i bydelene for å vurdere organisering, fleksibilitet og 
brukerinnflytelse. Et viktig mål for forbedring er at brukerne skal ha færre ansatte å forholde 
seg til.  
 
Økt bydelsramme gir bydelene mulighet til å tilby flere brukere en sykehjemsplass.  
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Mange eldre har i dag ikke kontakt med hjelpeapparatet. Noen ønsker ikke kontakt, andre 
kjenner ikke godt nok til kommunens tilbud. Byrådet vil videreføre ordningen med at alle over 
80 år skal få tilbud om besøk fra seniorveiledertjenesten i bydelen med informasjon om 
bydelens tilbud.  
 
Forskjeller i levekår mellom ulike deler av byen skal reduseres gjennom flere tiltak, bl.a. 
sosiale boligvirkemidler, aktive tiltak som alternativ til økonomisk sosialhjelp og 
introduksjonsordningen for flyktninger. Byrådet vil sette fokus på behovet for individuell 
oppfølging.  
 
Knappe 50 % av sosialhjelpsmottakerne i Oslo har ikke-vestlig bakgrunn i 2007, mens gruppen 
utgjør ca 23 % av befolkningen. Byrådet vil prioritere integrering og innsats mot brukere med 
ikke-vestlig bakgrunn, slik at de skal få bedre muligheter til å bli økonomisk selvhjulpne. 
Aktive tiltak skal i stor grad rettes inn mot denne gruppen.  
 
Oslo har en stor andel av landets rusmiddelmisbrukere i tillegg til at mange 
rusmiddelmisbrukere fra resten av landet oppholder seg i byen i perioder, særlig i 
sommerhalvåret. Byrådet vil videreføre og videreutvikle det omfattende tiltaksapparatet som er 
etablert for rusmiddelmisbrukere og vil fortsatt legge press på statlige myndigheter for at 
tilfredsstillende behandlingskapasitet skal fremskaffes.  
  
Byrådet vil fortsette arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Målet er at ingen 
skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold eller etter 
planlagt utskriving fra institusjon, ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale og 
ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud. Byrådet vil følge tett opp 
at bydelene følger retningslinjene for bruk av døgnovernattingssteder med kvalitetsavtale.  
 
For å opprettholde trygge lokalmiljøer skal nettverket av forebyggende og trygge 
ungdomstiltak videreføres. Som et ledd i arbeidet vil byrådet videreføre SaLTo-satsingen som 
sikrer samarbeidet mellom skolene, de lokale ungdomstiltakene i lokalmiljøene og politiet.  
 
Byrådet vil følge opp handlingsplanen Trygghet for alle i Skippergata, et samarbeidsprosjekt 
mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune.  
 
 


2.2 Gode brukertilpassede tjenester  
  
Byrådets mål er å gi innbyggerne innflytelse og medbestemmelsesrett i beslutninger som angår 
eget liv. Det ble i 2006 startet et pilotprosjekt i Bydel Vestre Aker for utprøving av 
brukervalgordning innen bydelens hjemmesykepleie. Byrådet vil utvide brukervalgordningen i 
hjemmesykepleien til alle bydeler.  
 
Byrådet ønsker å tilby målrettede differensierte tilbud innenfor eldreomsorgen. Byrådet har 
derfor startet arbeidet med å bygge et eget rehabiliteringssenter i Spania for Oslos borgere. 
Frem til dette blir ferdigstilt tilbyr kommunen korttidsopphold på private rehabiliteringssentre i 
Spania.  
 
Brukerorganisasjoner, frivillige og ideelle organisasjoner bidrar til å utvikle bedre 
velferdstjenester. Rådet for funksjonshemmede og Det sentrale eldreråd er viktige organer for 
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deltakelse og påvirkning. Byrådet vil satse på god tilrettelegging og koordinering av frivillige 
som ønsker å bidra innenfor kommunens pleie- og omsorgstjenester. Byrådet vil at det skal 
oppnevnes frivillighetskoordinatorer i sykehjemmene.  
 
Byrådets mål er å fremme full deltagelse og likestilling for mennesker med 
funksjonshemninger. Alle instanser i kommunen har ansvar for å tilrettelegge slik at disse 
målene blir nådd. Kommunens tjenesteapparat skal gi tilbud som mennesker med 
funksjonshemninger kan benytte seg av, på linje med befolkningen ellers.  
 
Byrådet vil videreføre arbeidet med å heve kvaliteten i sosialtjenesten og søke å overføre 
arbeidsmetoder fra de kontorene som fungerer bra til de som ikke har tilfredsstillende kvalitet i 
møtet med brukerne.  
 
NAV-reformen ble vedtatt og trådte i kraft gjennom ny arbeids- og velferdsforvaltningslov fra 
01.07.2006. Hovedintensjonen med reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på 
stønad.  Byrådet vil bidra til at det legges til rette for en effektiv arbeids- og 
velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og 
samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven og sosialtjenesteloven.  
 
Barn har et særlig behov for trygghet og omsorg. Byrådet vil at barn og unge som har behov for 
hjelp på grunn av funksjonshemninger eller manglende omsorg, skal møte et samordnet og 
helhetlig hjelpeapparat som kan bistå med tilrettelagte tiltak. Byrådet vil at familier som har 
omsorg for funksjonshemmede barn skal gis hjelp som sikrer barnet en god utvikling og bidrar 
til at familien kan leve et så normalt familieliv som mulig.  
 
Byrådet ser det som en særlig utfordring at alle deler av tjenesteapparatet som kommer i 
kontakt med barn og unge som risikerer å bli utsatt for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse, har 
nødvendig kompetanse på disse områdene. Byrådet mener at frivillige underlivsundersøkelser 
med sikte på å avdekke og forebygge kjønnslemlestelse, er et hensiktsmessig virkemiddel og 
vil legge til rette for at dette kan gjennomføres i Oslo.  
 
Antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet har vært økende de senere årene. På 
bakgrunn av dette foreslår byrådet å styrke bevilgningen til barnevernet. Byrådet vil at alle 
barn, unge og familier som trenger det, skal få nødvendig hjelp. Byrådet ønsker, i tråd med de 
faglige føringene, at slik hjelp i så stor grad som mulig skal gis i familien eller i nærmiljøet. 
Arbeidet med kompetanseheving og utvikling og implementering av nye metoder og tiltak i 
barnevernet skal videreføres. Byrådet vil at barn i krisesentre skal sikres oppfølging, bl.a. fra 
helsetjenester og barnevern, og at arbeidet mot familievold skal videreutvikles.  
 
Byrådet ønsker å styrke innsatsen overfor barn som er utsatt for vold. For å sikre at alle barn 
som er utsatt for vold fra voksne i nære relasjoner får nødvendig hjelp, skal alle bydeler 
utarbeide handlingsplaner med konkrete sett av virkemidler.   
 
Et overordnet mål for barnehagepolitikken er at barn i alderen 1-5 år skal få et tilbud om 
barnehageplass dersom de foresatte ønsker det. Dette innebærer at kapasiteten i 
barnehagesektoren må økes betydelig fremover, og at det må legges til rette for utvikling av et 
differensiert tilbud.  
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Det har vært en kraftig vekst i barnebefolkning i Oslo de senere årene, samtidig som andelen 
foresatte som ønsker barnehageplass for sine barn har økt. Dette gjør at behovet for antall 
barnehageplasser øker svært raskt og at det dermed kreves en omfattende utbygging av 
sektoren.  
 
Pr 15.12.2006 var dekningsgraden 76,6 %. Dersom det innføres en lovfestet rett til 
barnehageplass fra 01.01.2009, antas det å bli et behov for utbygging av barnehageplasser som 
vil gi en dekningsgrad på 90 %. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til å anslå behovet for 
barnehageplasser. For å kunne dekke det fremtidige behovet for barnehageplasser kreves nye 
og kreative løsninger.  
 
Det er i overkant av 400 ansatte i stillinger som pedagogiske ledere med dispensasjon fra 
kravet om førskolelærerutdanning. Av disse har over halvparten annen pedagogisk utdanning. 
Med den store utbyggingen av barnehageplasser vil behovet for førskolelærere øke, og ikke 
kunne bli dekket opp gjennom den ordinære førskolelærerutdanningen ved høyskolene. Det er 
også mangel på førskolelærere i kommunene i Akershus. Flere av disse kommunene har nå 
rekrutteringskampanjer og prøver dermed å rekruttere førskolelærere fra Oslo. Presset på Oslo 
øker. Byrådet vil beholde og tiltrekke seg faglig gode pedagoger til barnehagene, gjennom å 
bedre utdanningskapasiteten og fortsatt tilby konkurransedyktige arbeidsbetingelser for 
barnehagepedagoger.  
 
Byrådet vil at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha en sentral rolle i kommunens 
folkehelsearbeid. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en unik anledning til å nå hele 
barne- og ungdomsbefolkningen med informasjon og helsetjenester.  
 
 


2.3 Bærekraftig byutvikling  
 
Det er viktig å sikre et godt miljø for Oslos befolkning og byrådet forutsetter at bydelene har en 
aktiv og planmessig tilnærming til sitt tilsynsansvar innen miljørettet helsevern og smittevern. 
Bydelene må sørge for å ha god faglig kompetanse og gode rutiner for internkontroll for 
aktivitetene på disse områdene. Det har vist seg vanskelig å rekruttere bydelsoverleger som 
bl.a. skal ivareta samfunnsmessige oppgaver. Byrådet ser det som en prioritert oppgave å få 
kartlagt forholdene omkring rekruttering av bydelsoverleger for så å iverksette innretninger og 
tiltak som gjør det mer attraktivt å søke stilling som bydelsoverlege.   
 
Oslo skal ha en sosial boligpolitikk som hjelper mennesker som ikke selv er i stand til å skaffe 
seg en bolig ved egne midler. Byrådet ønsker å unngå store konsentrasjoner av kommunale 
boliger i enkeltområder, og vil legge til rette for at boliger av varierende størrelse er tilgjengelig 
i ulike deler av byen.  
 
Utvikling av sosiale møteplasser og lokale nettverk er viktig for å få til en bærekraftig utvikling 
i bydelene. Byrådet har i samarbeid med staten satt inn særlige midler til utviklingen av slike, 
samt til integrerende tiltak i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Dette arbeidet vil 
bli videreført.  
 
Oppgave- og ansvarsdeling mellom NAV og bydelene fungerer i dag ikke tilfredsstillende. 
Byrådet vil innlede et utviklingsarbeid sammen med NAV for å få en mer smidig 
hjelpemiddelhåndtering.  
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Oslo kommune vil fortsette samarbeidet med Universitetet i Oslo (UiO) om 
storbyhelsefenomener med særlig fokus rettet mot helseforhold hos innvandrere. Det pågår 
forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Høgskolen 
i Oslo, Diakonhjemmets høgskole og utvalgte bydeler har inngått forpliktende samarbeid ved 
oppretting av HUSK, Høgskole og universitetssosialkontor. Forsøket går over en femårs 
periode, 2007 til 2011, og omfatter en rekke områder innen sosialtjenesten.  
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3.0 Bydelens visjon og organisasjon 


3.1 Bydelens visjon 
 Bydelsutvalget vil sammen med bydelsdirektøren arbeide frem en visjon for Bydel Nordstrand 
i løpet av 2008. 


3.2 Bydelens organisasjonsmodell 
    Organisatorisk hovedmodell 
 
 
  


 
      


        
                  
 
                    Bydel Nordstrand       
                  Organisatorisk hovedstruktur     
                  (Resultatenhetsmodellen)      
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Figur 1 Bydel Nordstrand sin organisatoriske hovedmodell 
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Bydel Nordstrand har pr november 2007 860 årsverk. 
 
Bydelen har fram til 31.8.2007 vært organisert etter tradisjonell 3-nivå modell med avdelinger. 
Med virkning fra 01.09.2007 er to-nivå modell (Resultatenhetsmodellen) implementert. Se den 
skjematiske framstillingen over. 
 
Hovedstruktur - Resultatenhetsmodellen 
Dette er en organisasjonsmodell med to myndighetsnivåer hvor man tydelig skiller mellom 
følgende:   


• Strategisk/ overordnet nivå  
• Tjenesteytende - drifts-/operativt nivå   


  
Formålet er å få  så effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene som mulig. 
  
Det er lagt vekt på en ”flat struktur” hvor det etableres direkte ledelseslinjer mellom 
tjenesteytende enheter og bydelsdirektør.     
 
Modellen bedrer toppledelsens mulighet til å ivareta utviklings- og strategioppgaver.    
( i dag anvendes mye tid til rene drifts- og saksbehandlingsoppgaver). 
 
Videre vil man ved etablering av selvstendige resultatenheter - organisert etter tjenesteyting 
overfor felles brukergrupper - kunne bedre tilbudet for brukerne.  Det forutsettes at lederne av 
enhetene –enhetslederne – delegeres omfattende fullmakter. Dette er fullt ut formalisert hos oss 
fra 1.9.07.   
 
Bydelsdirektøren vurderer at Bydel Nordstrand – ved innføring av resultatenhetsmodellen vil 
være bedre forberedt til å møte Oslo kommunes hovedutfordringer *) 


• Mer krevende og kompetente brukere 
• Konkurranse om arbeidstakerne 
• Økonomi- krav om mer effektiv forvaltning av kommunens økonomi. 


 
Og å nå målsettingen om at NYE OSLO er en kommune som 


• gir bedre tjenester til brukerne 
• legger forholdene til rette for en enklere hverdag for byens befolkning 
• gir innbyggerne mer igjen for skattepengene 


 
*) Sitat fra NYE OSLO  - Oslo kommunes moderniseringsarbeid . 
 
I hovedstrukturen skilles det klart mellom det strategiske nivået og operativ drift.  Det 
strategiske nivået innholder overordnet ledelse,  tilrettelegging og samfunnsutvikling .  Foruten 
bydelsdirektør består det strategiske nivå av et fåtall medarbeidere som sammen med 
bydelsdirektør utgjør bydelens topplederteam; bydelsdirektørteamet.  Teamet har et felles 
ansvar for helheten og ivaretakelse av bydelsdirektørens totale ansvar.  
 
I tillegg organiseres stabsområder til bydelsdirektøren som vil utøve arbeidsoppgaver på både 
drifts- og strategisk nivå.    
 
Modellen vurderes av bydelsdirektøren som en ”god organisatorisk investering”.  
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4.0 Hovedutfordringer og rammebetingelser for 2008  
 
 
 
Bydelen vil arbeide med å videreutvikle hensiktsmessige verktøy og metoder for 
kvalitetssikring og avviksrapportering. Kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer er en av 
strategiene som er valgt både fra statlig og kommunalt hold i forhold til modernisering og 
effektivisering av offentlige tjenester. 
 
Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metode sikrer kontinuerlige 
forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i en organisasjons virksomhet. Dette 
bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus, prosessorientering og 
aktiv medvirkning fra alle ansatte. 


 


4.1 Hovedutfordringer 
Bydelens hovedutfordring er fremdeles å gjenvinne økonomisk balanse og gi handlingsrom for 
å skape gode tjenester med vekt på kvalitet og service. Bydelsdirektøren vil understreke at 
arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig 
prosess. Denne prosessen må involvere ansatte, tillitsvalgte og politikere slik at 
kvalitetsarbeidet blir gjennomgående i hele organisasjonen. 
 
Driftsnivået må tilpasses de økonomiske rammer bydelen har til disposisjon.  Bydel Nordstrand 
har i 2007 hatt en svært vanskelig økonomisk situasjon. Regnskapsresultat for både 2004 og 
2005 viste merforbruk på 52 mill kroner. I 2006 var merforbruket redusert til 14,6 mill kroner 
(i 2006 fikk bydelen en budsjettøking på 14,4 mill kroner på slutten av året – slik at reelt 
merforbruk var nærmere 29 mill kroner). 
 
I 2007 er bydelens siste prognostiserte merforbruk på 25,7 mill kroner.  Ved årets inngang ble 
det vurdert 3 hovedrisikoområder tilknyttet budsjettet; sykehjemsplasser, barnevern og 
økonomisk sosialhjelp. I tillegg hadde man en standardisert avviksoppfølging på de øvrige 
områder. Innen de 3 hovedrisikoområdene er det satt særskilt fokus på utviklingen i hele 2007. 
Bydelen har hatt merforbruk på sykehjemsplasser og barnevern – mens det er oppnådd gode 
resultater på økonomisk sosialhjelp.  I realiteten har man hatt gjennomsnittlig 26 
sykehjemsplasser mer enn forutsatt i budsjett 2007 og barnevernet har et prognostisert 
merforbruk på nærmere 9 mill kroner.   
 
I tillegg har bydelen hatt vesentlige merutgifter tilknyttet hjemmesykepleie.  Det er blitt foretatt 
flere vedtak av hjemmesykepleietimer enn forutsatt i budsjettet.  Derfor er det fra 01.01.2008 
innarbeidet en oppfølgingsmodell hvor bestillerenheten kjøper utførte timer av enhet for 
hjemmesykepleie. Dette vil gi en konkret oppfølging på vedtatte og utførte timer tilknyttet 
avviksoppfølgingen, samt et bedre utgangspunkt for hjemmesykepleie til å drive en optimal 
kostnadseffektiv tjeneste.  
 
 


4.2 Omstillingsbehov 
I Byrådets forslag til budsjett 2008 sak 1 er Bydel Nordstrand 1 av 9 bydeler som har en 
realvekst – når man måler korrigert budsjett 2007 mot tildelt budsjett 2008.  I 
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budsjettfremlegget (tabell 1.1 i Grønt hefte) har bydelen en realøkning på 3,824 mill kr, dvs en 
økning på 0,5%. 
 
Ut fra realitetsvurderinger av bydelens situasjon, videreføring av for høyt driftsnivå, 
inndekking av merforbruk 2007 (forutsatt over 2 år), byrådets budsjettforslag, samt effekter av 
tilleggsinnstillingen har bydelen et omstillingsbehov på nærmere 46 mill kr: 
 
Realøkning beregnet i sak 1 ”grønt hefte”         3,8 mill kr 
Merutgifter nye oppgaver jfr Oppl.lovens §5-7    - 0,5 mill kr 
Bortfall av kompensasjon tilknyttet merutgifter SYE   - 4,0 mill kr 
Tap tilknyttet overgang av SFO til BOU     - 1,2 mill kr 
Gevinst tilknyttet ny komp.ordning for kostnadskrevende  + 2,9 mill kr 
Tap tilknyttet ny lavutdanningskriterie     - 2,8 mill kr  
Høyere prisstigning sykehjemsplasser enn forutsatt               - 5,3 mill kr 
For høyt aktivitets- og utgiftsnivå ved inngang 2008            -25,7 mill kr 
Inndekking merforbruk 2007 (over 2 år)                               -12,8 mill kr 
= Sum omstillingsbehov til budsjett 2008   - 45,6 mill kr 
  
 
Ut fra dette omstillingsbehovet er det utarbeidet et budsjettforslag for 2008.  Den økonomiske 
situasjonen  innebærer at bydelen må fortsette arbeidet med å gjennomføre en omfattende 
omstillingsprosess. Det er behov for et systematisk og målrettet arbeid både innen 
administrasjon/forvaltning og tjenesteproduksjon i bydelen for å komme i økonomisk balanse 
og sikre bydelens handlefrihet 
 
Omstillingsbehovet krever at det settes sterkt fokus på gjennomgripende styring, 
effektivitetsuttak og riktig kvalitativt nivå på alle tjenester. 
 
Tabellen nedenfor viser omfanget av omstillingstiltak som er nødvendig å gjennomføre innen 
utgangen av 2008 for å nå omstillingsmålene. 
 
Tabell 1 Omstillingstiltak i Budsjett 2008 
 Omstillingstiltak i Budsjett 2008 (hele tusen) 
1. Besparelse hjemmesykepleie, mer effektiv drift, færre vedtak 3 635 
2. Reduksjon  sykehjemsplasser 12 200 
3. Forventet reduksjon barnevern 4 700 
4. Besparelse transport i egen regi 1 500 
6. Effekt optimalisert drift av barnehager (korrigert for feil) 6 300 
7. Tilbakeføring psykiatriplasser 250 
8. Effektivisiering Bo- og dagsenter (reduksjon stillinger - optimalisert drift) 1 000 
9. IKT-organisering -1 000 
10. Effekt 2008 av dagsenter eldre i egen regi + prisreduksjon SYE fra 01.07.2007  2 700 
11. Økonomisk sosialhjelp 2 800 
12. Omsorgslønn redusert i fht driftsnivå 2007 (budsjettmessig økning 850) 500 
13. Effektivisering renhold 500 
14. Psykiatri, medberegnet budsjettøkning psykiatrimidler 2 150 
15. Adm.reduksjon 180 
16. Avlastning bestiller 700 
17. Salgsplass dagsenter PU 820 
18. Reduksjon overtallighet 400 
19. Ytterligere effekt av direkte komp kostnadskrevende brukere 2 000 
20. Diverse effektiviseringer 4 305 
 Sum saldering 45 600 
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4.3 Risiko/sårbarhet 
Bydelsdirektørens budsjettforslag bygger på flere forutsetninger.  Den fremste 
budsjettforutsetningen er å oppnå en optimal drift innen alle enheter. Innen visse områder 
knytter det seg særskilte forutsetninger for at budsjettet vil kunne holdes.  Budsjettet er 
realistisk, men innehar samtidig en sårbarhet/risiko som kontinuerlig må overvåkes. 
 
Disse er de viktigste budsjettforutsetningene med hensyn til risiko/sårbarhet: 


 
• At merforbruk 2007 kan inndekkes over 2 år 
• At det ikke brukes mer enn gjennomsnittlig 493 plasser på sykehjem 
• At det ikke benyttes mer enn 113 309 timer utført hjemmesykepleie, og at reell kostnad 


for utført time ikke overstiger kr. 550,-  
• At nye barnehager åpner i henhold til fastsatt plan 
• At barnevern reduserer sin drift tilpasset budsjett 2008   
 


Bydelen har positive forventinger til nytt kriteriesystem, som etter oppsatt tidsplan vil gjelde 
for budsjett 2009 
 


4.4 Budsjettpremisser 
 
Befolkningsstruktur  
Befolkningsstrukturen, dvs. alderssammensetningen i befolkningen gir grunnlag for en 
vurdering av behovet for tjenester.  Det er først og fremst aldersgruppene barn, unge og eldre 
som har betydning for volumet i bydelens tjenestetilbud. Befolkning pr 1.1.2007 gir grunnlag 
for kriteriefordeling til budsjett 2008. 
 
 
Tabell 2 Befolkningssammensetning i Bydel Nordstrand pr 01.01.2007                                        
Alder  0-5 år 6-19 år 20-66 67-79 år 80 år + Herav 90+ SUM 
Befolkning pr. 1.1.07 3 663 7 399 26 670 3 775 2 916 447 44 423 
Befolkning pr. 1.1.06 3 564 7 210 26 305 3 822 2 923 449 43 824 
Aldersfordeling 1.1.07 8,25 % 16,66 % 60,04 % 8,50 % 6,56 % 1,01 % 100,00 % 
Aldersfordeling 1.1.06 8,13 % 16,45 % 60,02 % 8,72 % 6,67 % 1,02 % 100,00 % 


Oslo, gj.snitt 1.1.2007 8,10 % 13,92 % 66,95 % 6,62 % 4,41 % 0,73 % 100,00 % 


Oslo, gj.snitt 1.1.2006 8,00 % 13,90 % 66,70 % 6,80 % 4,50 % 0,70 % 100,00 % 
(Tallene er hentet fra byrådets budsjettforslag  for 2007 og 2008) 
 
Bydelens befolkningssammensetning 2006 og 2007 sammenlignet med byen som helhet: 
 


• Andelen barn og unge i bydelen ligger fortsatt over bygjennomsnittet 
• Andelen barn 0-5 år øker forholdsmessig både i bydelen og i Oslo totalt 
• Andelen 20 – 66 år ligger under gjennomsnittet  for Oslo 
• Andelen 67-79 år ligger over bygjennomsnittet og aldersgruppen går ned 


forholdsmessig både i bydelen og i Oslo totalt 
• Andelen 80+ ligger bydelen over bygjennomsnittet og aldersgruppen går ned 


forholdsmessig både i bydelen og i Oslo totalt 
• Andelen over 90 år ligger vesentlig over bygjennomsnittet 
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Tabell 3 Bydel Nordstrands befolkning pr 01.01.2007 og prognose for befolkningsutviklingen 2007-2020 
 0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ I alt 
2007 3 663 3 791 1 585 2 023 11 448 15 222 3 775 2 916 46 430 
2008 3 880 3 956 1 562 2 097 11 661 15 545 3 767 2 890 47 366 
2009 3 910 3 913 1 557 2 118 11 785 15 878 3 694 2 876 47 740 
2010 3 915 3 934 1 567 2 079 11 800 16 168 3 717 2 829 48 019 
2011 3 869 3 974 1 579 2 033 11 796 16 333 3 803 2 804 48 202 
2012 3 806 4 042 1 517 2 054 11 757 16 473 3 918 2 769 48 348 
2013 3 718 4 060 1 521 2 095 11 689 16 608 4 085 2 680 48 469 
2014 3 660 4 165 1 564 2 159 11 673 16 650 4 301 2 598 48 784 
2015 3 626 4 229 1 652 2 205 11 638 16 732 4 534 2 495 49 126 
2016 3 610 4 288 1 685 2 245 11 688 16 841 4 707 2 414 49 494 
2017 3 590 4 268 1 756 2 284 11 667 16 942 4 859 2 344 49 727 
2018 3 570 4 232 1 812 2 346 11 659 17 012 5 022 2 267 49 938 
2019 3 556 4 188 1 880 2 415 11 628 17 101 5 124 2 230 50 141 
2020 3 541 4 134 1 917 2 475 11 627 17 155 5 224 2 219 50 312 
Prognoser beregnet pr 01.01.2007 
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Figur 2 Befolkningen i Bydel Nordstrand 01.01.2007, samt prognose befolkningsutvikling 2007-2015.  
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Fig 3  Prognose over utviklingen i aldersgruppen 0-5 år 2006-2010 
 


Befolkningsutvikling 80+ år
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Figur 4  Prognose utvikling i aldersgruppen over 80 år  2006 -2010 
 
Prognose for befolkningsutvikling viser følgende tendens: 


• Aldersgruppen 0-5 år vil ha en økning fra 2007-2009.   
• Aldersgruppen 6-15 år synes å være forholdsvis stabil til 2010 og vil deretter øke noe   
• Aldersgruppen 16-19 vil øke noe frem mot 2010 
• Aldersgruppen 67-79  vil få en nedgang fram mot 2010 for deretter å øke 
• Aldersgruppen over 80 år gå ned i hele perioden.  


 
Endringen i befolkningsutviklingen vil ha stor betydning for planleggingen av bydelens 
tjenestetilbud i årene framover.   
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Budsjettforutsetninger 2008 
 
Følgende felles forutsetninger er lagt til grunn for budsjett 2008 
 


• Det er budsjettert lønn etter gjeldende lønnstabell og det er beregnet ut fra 
vedtatte/planlagte årsverk i budsjettet 


• Det foreligger ikke lønnskrap i budsjettet – men det forutsettes inntekter tilknyttet 
sykefravær basert på reelle størrelser fra foregående år 


• Det er avsatt midler til å dekke halvparten av prognostisert merforbruk fra 2007 i 2008 
• Det er for 2008 budsjettert med turnustillegg, kort- og langtidsvikarer samt ferievikarer 


innen turnusrelaterte virksomheter. Det er avsatt noe vikar- og overtidsmidler tilknyttet 
barnehagevirksomheten 


• Det er avsatt midler til kompensasjon av forventet lønnsutvikling i 2008,samt 
budsjettert med midler til bydelens dekning av uførepensjon og AFP (avtalefestet 
pensjon) 


• Det er ikke budsjettert med lønn til stillinger som i perioder holdes vakant 
• Budsjettene er samlet kompensert for prisstigning i henhold til vekststørrelser oppgitt i 


byrådets budsjettforslag og eventuelt korrigert i tilleggsinnstillingen 
• Det er budsjettert fellesutgifter for hele bydelen under KOSTRA-funksjon 190 ”Interne 


serviceenheter”, funksjonsområde 1 ”Tiltak for hele befolkningen”. Dette gjelder IKT-
utgifter, forsikringer for ansatte,  avsetning til merforbruk, overtallige og avsetning til 
lønnsoppgjør. Med andre ord utgjør dette utgifter som omfatter alle tjenestesteder i 
bydelen og budsjettjusteres i løpet av 2008. 


 


4.5 Levekårsvariasjoner og behov 
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Figur 5 Levekårsvariasjoner mellom bydelene i Oslo kommune 
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Figuren over viser levekårsvariasjoner mellom bydelene i 2006 og 2007. Dette er en 
Oslospesifikk levekårsindeks utarbeidet fra Statistisk Sentralbyrå. Av figuren fremgår det at 
Bydel Nordstrand har fortsatt levekårsindeks godt over Oslo-snittet.  
 


4.6 Budsjettramme for 2008 
 
Byrådet har i sitt forslag til budsjett 2008 tildelt Bydel Nordstrand  
790 926 000 kroner, inklusiv sosialhjelp. Budsjettrammen inkluderer byrådets forslag til 
budsjett 2008 SAK 1, samt tilleggsinnstillingen fremlagt 08.11.2007, og fremkommer ut fra 
tabellen nedenfor. 
 
Tabell 4 Budsjettramme 2008 Bydel Nordstrand.   
 Budsjettramme 2008  (hele tusen) 
Kriterietildelt ramme 2008 702 101 
Kompensasjonsordninger  0 
Særskilte tildelinger  22 033 
Sum ordinær driftsramme 2008 724 134 
Lønns- og prisjustering 33 114 
Tilpasningstilskudd 0 
DRIFTSRAMME 2008 Sak 1 757 248 
Byrådets tilleggsinnstilling ordinær drift 5 031 
DRIFTSRAMME 2008 INKL. TILLEGGSINNSTILLINGEN 762 279 
    
Økonomisk sosialhjelp  Sak 1 28 939 
Byrådets tilleggsinnstilling økonomisk sosialhjelp -292 
BYRÅDETS TOTALE RAMME FOR 2008 790 926 
 
790,926 mill kroner representerer bydelens netto budsjett.  
 
Den enkelte bydels budsjett blir summen av : 


• Fordeling etter kriteriesystemet 
• Særskilte tildelinger 
• Kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner 
• Eventuell overgangsordning 
• Eventuelle andre tildelinger, innarbeidet etter beregningen av overgangsordningen 
• Kompensasjon for anslått lønns- og prisvekst 


 
Kriteriesystemet er bygd på budsjettfordeling ut fra befolkningstall og levekår – og skal ivareta 
flere viktige hensyn: 
 


• Det skal sikre best mulig treffsikkerhet i forhold til de store variasjonene i oppgaver og 
utgiftsbehov mellom bydelene som følger av ulikheter i befolkningsstørrelse og  
befolkningssammensetning. 


• Det skal sikre rimelig grad av stabilitet og forutsigbarhet, og på denne måten legge 
grunnlaget for rasjonelle budsjett- og planprosesser i bydelene. 


• Det skal sikre en dynamisk vridning av ressurser mellom bydelene i tråd med endringer 
i befolkningsgrunnlag, og dermed utgiftsbehov. 
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• Det skal sikre lokaldemokratiske verdier ved at bydelene tildeles rammebudsjetter som 
grunnlag for bydelsutvalgenes prioriteringer og konkrete og detaljerte budsjettfordeling. 


 
Prinsippgrunnlaget for en kriteriebasert budsjettmodell kan konkretiseres slik: 
 
Modellen skal fordele de tilgjengelige ressurser slik at hver enkelt bydel settes i stand til å tilby 
et likt nivå på et bestemt sett av tjenester overfor et bestemt sett av målgrupper. Systemet skal 
tildele bydelene de nødvendige midler til å fremstille dette tjenestetilbudet, når det er tatt 
hensyn til kostnads- og inntektsfaktorer som bydelene ikke selv kan påvirke. Den enkelte 
bydels faktiske tjenestetilbud kan være et helt annet, uten at dette skal påvirke fordelingen. 
 
Kostnadsnøkkel 
Grunnlagsdataene danner utgangspunkt for beregninger av den enkelte bydels andel av hvert 
kriterium innenfor hvert enkelt funksjonsområde (FO). Kriterieandelene multipliseres med hver 
enkelt kriteries vekt. Summen av denne multiplikasjonen utgjør bydelenes kostnadsnøkler pr. 
funksjonsområde. 
 
I budsjettforslaget for 2008 er strukturen i kriteriesystemet utformet på følgende måte: 
  


• Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø består av de tidligere 
funksjonsområdene Administrasjon og fellesutgifter og FO1 Tiltak for hele 
befolkningen. Basistilskuddet til administrasjon inngår i dette funksjonsområdet. 
Omfatter primærhelsetjeneste, sosialtjeneste, tilbud tilknyttet rusproblemer, 
boligtjenester, introduksjonstilbud til nyankomne flyktninger, fellesutgifter og 
administrasjon 


• Funksjonsområde 2A Barnehager. Omfatter barnehager – fordeling gjøres ut fra 
rapportert barnehagetilbud pr 15.12.2006 


• Funksjonsområde 2B Oppvekst. Omfatter barnevern, skolefritidsordningen, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste og aktivitetstilbud for barn og unge 


• Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg er dannet av de tidligere funksjonsområdene 
FOIIIa Tiltak for eldre og FOIIIb Tiltak for yngre/voksne funksjonshemmede. Omfatter 
aktivisering av eldre, pleie/omsorg i hjem og institusjon, samt transport for 
funksjonshemmede. 


• Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp. Kriteriesettet  for økonomisk sosialhjelp 
er prinsipielt bygget opp på samme måte som kriteriesettene for ordinær drift. Ved 
budsjettfordelingen er det imidlertid 70% vekt på kriteriene og 30% vekt på bydelenes 
forbruksandeler. I tillegg er det innarbeidet en overgangsordning som innebærer at 
ingen bydel skal ha en ramme som er mer enn 10% eller 6 mill lavere enn om budsjettet 
ble fordelt etter forbruksandeler. 


 
Tabell 5 Kriterierammer pr funksjonsområde for Bydel Nordstrand 2008 
Nr. Funksjonsområde Kostnads- 


nøkkel 
2007 


Kostnads- 
nøkkel 
2008 


Bydelenes 
kriteriebaserte 
ramme 2008 


Sum 2008 
Bydel 
Nordstrand 


1 Helse, sosial, nærmiljø 5,457 5,533* 1 103 538 62 370
2a Barnehager 8,720 9,247 959 685 86 477
2b Oppvekst 5,669 5,709 1 405 284 75 220
3 Pleie og omsorg 9,383 9,379 5 096 838 478 034
  SUM   8 565 345 702 101
4 Sosialhjelp 3,461 3,437 813 724 28 939**
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  *Korreksjon av lavutdanningskriteriene i tilleggsinnstillingen er ikke medtatt 
**Sosialhjelp fordeles etter 70% kriterier og 30% prognose. Dette tallet er kriteriedelen. 
 
 
Ufordelte midler avsatt i Oslo kommune sentralt og som fortsatt ikke er innlagt i bydelens 
interne rammer (de viktigste for bydelene): 
           hele tusen 
Statstilskudd til psykisk helsearbeid – generelt  45 011
Statstilskudd til psykisk helsearbeid – storbymidler 24 750
Merkostnader husleiekompensasjon for kommunale plasser etablert i 
2005 eller senere 


10 317


Språkstimulering førskolebarn 23 839
Nye barnehageplasser etablert 2007 (kommunale og ikke-kommunale) 169 600
Nye barnehageplasser etablert i 2008 (Kommunale og ikke-kommunale) 63 744
Lærlingesatsing 4 686
Merkostnader til avvikling og drift av midlertidige lokaler  18 273
Prosjekt etablering av nye barnehager 9 525
Utdanning av assistenter til førskolelærere 3 500
Oppfølging av bydelene – inkl. lønnsavsetn overtallige 3 000
IKT-prosjekt kommunal tilleggsytelse 1 000
IKT-prosjekt kommunal bolig 1 000
Tilskudd turnusleger 5 400
Sentrumsoppgaver Bydel St.Hanshaugen 1 000
Brukerundersøkelser 1 000
Finansiering av tiltak i Aktiviseringsmeldingen 20 000
Boligmeldingen 5 000
IKT-prosjekt introduksjonsstøtte 500
IKT-prosjekt barnevern 500
Ungdomstiltak 9 000
Avsetning til dekning av høye døgnpriser, barnevernsinst. 15 000
IKT-prosjekt helsestasjon 2 000
Lærlingesatsing 5 000
IKT-prosjekt pleie og omsorg 3 000
Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen 13 500
Personelltiltak i eldreomsorgen 5 622
Sykehjem i syden – utredning og planlegging av kjøp  1 000
Brukervalg i hjemmetjenesten 1 000
Prosjekt ”samhandling med sykehusene”, 1 ½ linjetjeneste 500
Tiltak for bedre kompetanse i bydelene for mottak og rehabilitering av 
pasienter fra sykehus 7 500
Conrad Svendsen senter 10 840
Avsetning fra økning i bydelsramme 10 000
Sosialhjelpsavsetning flyktninger/introduksjonsordningen 42 000
 
Som tidligere år forutsetter byrådet at fordelingen mellom bydelene når det gjelder økonomisk 
sosialhjelp, justeres etter at regnskapet for 2007 er avlagt. Justeringen innebærer en ny 
fordeling der de 30% av sosialhjelpsrammen som i budsjettforslaget er fordelt i  henhold til 
prognostisert regnskap for 2007, erstattes med en fordeling i henhold til faktiske 
regnskapsandeler for 2007. Etter denne omregningen skal det sikres at overgangsordningens 
forutsetninger oppfylles. 
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Tabell 6 Komponentene i Bydel Nordstrand sin rammetildeling i budsjettforslaget for 2008 
Budsjett 2008 Bydel Nordstrand – Fordeling etterkriteriesystemet, kompensasjoner, 
særskilte tildelinger og tilleggsinnstillingen – (hele tusen) 


 
 
Komponenter 


FO1 Helse, 
sosial og 
nærmiljø 


FO2A 
Barne-
hager 


FO2B 
Opp-
vekst 


FO3 
Pleie og 
omsorg 


Annet 
ikke 
fordelt


Totalt 


Tildelt innenfor kriteriesystemet 62 370 86 477 75 220 478 034 702 101
Brukere med behov for særlig 
kostnadskrevende tiltak 0 0 0 0 0
Sum kompensasjonsordninger 0 0 0 0 0
Inndekning av merforbruk 2006  -7 300 -7 300
Byomfattende rusomsorg,  730  730
Lokale parker og nærmiljø 152  152
Aktive tiltak 687  687
Tiltaksmidler til bydel 1 245  1 245
Statstilskudd psykiatri 12 953 3 591  16 544
Tiltak ihht Opplæringsloven 7 664  7 664
SaLTo-koordinator 418  418
Komp. Leie omsorgsbolig av private 1893 1 893
Sum særskilte tildelinger 15 767 7 664 4 009 1 893 -7 300 22 033
Sum før lønns- og priskompensasjon 78 137 94 141 79 229 479 927 -7 300 724 134
Kompensasjon lønnsoppgjør og 
prisjustering (fordelt etter ant. årsverk) 4 241 13 005 5 117 10 751 33 114
Tilpasningstilskudd  0 0
Byrådets tilleggsinnstilling driftsramme  5 031 5 031
Sum Byrådets forslag 2008 
driftsramme 82 378 107 146 84 346 490 678 -2 269 762 279
Ramme Økonomisk sosialhjelp  28 939
Byrådets tilleggsinnstilling økonomisk 
sosialhjelp  -292
Sum Byrådets forslag 2008 Ramme 
økonomisk sosialhjelp  28 647
Sum ramme 2008 Bydel Nordstrand  790 926
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Bydelsdirektørens budsjettforslag 2008 
 
Tabell 7 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2008 på funksjonsområdet og KOSTRA-funksjonsnivå 


  Regnskap 2006 Dok 3 2007 Dok 3 2008 Justering Budsjett  2008
100 Politisk styring og kontrollorganer              670 000             728 000             828 000                828 000 
120 Administrasjon         32 409 000        31 725 000        19 598 000           19 598 000 
130 Administrasjonslokaler           4 051 000          4 722 000          4 814 000             4 814 000 
190 Interne serviceenheter           9 405 000        26 710 000        50 605 000           50 605 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial              369 000             435 000             437 000                437 000 
241 Diagnose, behandling, rehab.           8 839 000        29 650 000          8 516 000             8 516 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid         25 024 000        15 144 000        17 461 000           17 461 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer           2 849 000          2 674 000             641 000       2 600 000           3 241 000 
265 Kommunalt disponerte boliger           7 819 000          9 374 000          9 529 000             9 529 000 
275 Introduksjonsordningen           4 360 000          2 772 000          3 873 000             3 873 000 
335 Rekreasjon i tettsted              100 000             141 000             141 000                141 000 
385 Andre kulturaktiviteter              207 000             120 000               60 000                  60 000 
Funksjonsområde 1          96 102 000      124 195 000       116 503 000         119 103 000 
201 Førskole         16 893 000        60 252 000        49 251 000           49 251 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn           7 903 000             282 000          8 435 000             8 435 000 
221 Førskolelokaler og skyss         11 996 000         -8 437 000        15 809 000           15 809 000 
Funksjonsområde 2A          36 792 000        52 097 000        73 495 000           73 495 000 
215 Skolefritids tilbud           4 431 000        11 897 000          9 525 000             9 525 000 
222 Skolelokaler og skyss           6 329 000                             -   
231 Aktivitetstilbud barn og unge           4 180 000          4 798 000          4 937 000             4 937 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.         14 435 000        14 546 000        15 448 000           15 448 000 
244 Barneverntjeneste           9 986 000          9 758 000        11 113 000           11 113 000 
251 Barneverntiltak i familien         10 247 000          8 930 000          8 011 000             8 011 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien         32 324 000        26 883 000        31 105 000           31 105 000 
Funksjonsområde 2B          81 932 000        76 812 000        80 139 000           80 139 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh.         24 908 000        27 154 000        27 319 000           27 319 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon       251 610 000       249 362 000      275 090 000         275 090 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet       167 354 000      171 846 000      177 233 000         177 233 000 
261 Institusjonslokaler         42 640 000                             -   
733 Transport for funksjonshemmede         13 769 000        14 000 000        12 500 000           12 500 000 
Funksjonsområde 3        500 281 000      462 362 000      492 142 000         492 142 000 
281 Økonomisk sosialhjelp         38 560 000        40 104 000        28 647 000      -2 600 000         26 047 000 
Funksjonsområde 4          38 560 000        40 104 000        28 647 000           26 047 000 
Sum Bydel Nordstrand       753 667 000      755 570 000      790 926 000                    -         790 926 000 
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Tabell 8 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2008 på brutto- og nettonivå 


Funksjoner Brutto utgifter Brutto inntekter Nettoutgifter 
100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 4 932 -1 691 3 241 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  132 682 -13 579 119 103 
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
281 Økonomisk sosialhjelp 31 547 -5 500 26 047 
Funksjonsområde 4  31 547 -5 500 26 047 
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
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Helse, sosial og nærmiljø 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Vedtas av bydelsutvalget 
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5.0 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 
 


5.1 Administrasjon og bydelsutvalg 
 
 
Mål: 


1. Brukerne opplever tjenester med kvalitet, service og kapasitet. 
2. Ansatte opplever sine arbeidsplasser som gode. Forebyggende tiltak er tilrettelagt 


for å sikre et godt nærværsarbeid som reduserer sykefravær. 
3. Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle tjenester. 
4. Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med 


brukerne. 
5. Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 


tjenester på et tilpasset omsorgsnivå. 
6. Bydelen har effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet. 
7. Mennesker med sammensatte problemer tilbys koordinert, tverrfaglig rehabilitering 


og nødvendige helsetjenester. 
8. Bydelen er miljøeffektiv og arbeider for å redusere risikofaktorer. 
9. Vanskeligstilte boligsøkere er tildelt kommunalt disponerte boliger. 
10. Mottakere av introduksjonsstønad for flyktninger og sosialhjelp får rask tilgang på 


arbeid, utdanning eller statlige tjenester og ytelser. 
11. Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og 


et godt oppvekstmiljø. 
12. Barn i alderen 1-5 år har tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. 


Barnehagen er en meningsfylt leke- og læringsarena for det enkelte barn. 
13. Barn, unge og familier med spesielle behov får tilrettelagt barneverntiltak til riktig 


tid. 
14. Bydelens ungdom har initiativ og egenaktivitet. 
15. Barn og foreldre opplever skolefritidsordningen som et trygt og fleksibelt tilbud. 
16. Omstilling av tjenestetilbud innen eldreomsorgen. 
17. Familier med eldre, syke og funksjonshemmede får avlastning som dekker deres 


behov. 
18. Funksjonshemmede med stort behov for aktivisering får tilrettelagte tilbud. 
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Organisasjonskartet er fra Bydelsreglementet 
 


Styringslinjer – sentralt – bydel 
 
 
          Bystyret Bydelsutvalget  
 
 
 


          Byrådet  
 


  
         Bydelsdirektør              


           Byråden     Bydelsadministrasjon  
  
           tjenesteleder  byrådsavdeling  


 
 


   K § 20.1 – byrådet er 
øverste ledelse av den 
samlede kommunale 
administrasjon, kan  
delegere og instruere 
bydelsadministrasjonen 


 
Figur 6 Bydelsreglementets organisasjonskart 
 


Bydelsutvalget 


Situasjonsbeskrivelse 
 
Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med 
varamedlemmer. De er valgt direkte av innbyggerne parallelt med valget i bystyret for 4 år av 
gangen  
 
Bydelsutvalget har ansvar for planlegging og oppfølging innenfor arbeidsoppgaver som er 
nevnt i Reglement for bydelene, § 3.2. og jf 3.3. Bydelsutvalget skal vedta budsjett innenfor de 
rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelens budsjett 
skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til de tjenesteområder bydelen har ansvar 
for. 
 
Bydelen skal i tillegg utarbeide plantall for bydelens aktivitet det kommende året. Det skal 
fremgå av bydelsutvalgets budsjettvedtak hvilke aktivitetsendringer som forutsettes 
gjennomført i løpet av budsjettåret. Andre oppgaver tillagt bydelsutvalget er hjemlet i 
bydelsreglementet vedtatt av bystyret 15.10.2003 med endringer som trådte i kraft 07.06.2006. 
Det er en forutsetning at vedtatt budsjett skal overholdes. Bydelsutvalget har ansvar for den 
økonomiske utviklingen i løpet av året og iverksette tiltak til å hindre merforbruk i forhold til 
sitt vedtatte budsjett. Ved vesentlig negative avvik i forhold til budsjett skal byrådet og bystyret 
varsles snarest mulig. 
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Bydelsutvalgets ansvarsområder er knyttet til: 


• Lov om barnehager 
• Lov om barneverntjenester 
• Lov om helsetjenesten i kommunene 
• Lov om sosiale tjenester 
• Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
• Lov om vern mot tobakksskader 
• Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 
• Skolefritidsordningen, lov om grunnskolen og den videregående opplæring 
• Andre lover som pålegger kommunen oppgaver og oppgaver som bystyret har delegert 
• Kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen 
• Kommunale oppgaver vedtatt av bystyret hvor bydelen er tillagt ansvar 


 
Bydeldirektørens ansvar: 
Bydelsdirektøren er tildelt myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker som nevnt i 3.2. i 
Reglement for bydelene og ha ansvar for å fremlegge saldert budsjettforslag til behandling i 
bydelutvalget og holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder foreslå 
nødvendige justeringer innenfor vedtatt budsjett eller aktivitetsnivå. Bydelsdirektøren har 
ansvar for at det utøves et godt og effektivt lederskap av bydels forvaltningen og at 
bydelsutvalgets vedtak gjennomføres. Bydelsdirektøren er tillagt myndighet til å anke vedtak 
av bydelsutvalget inn for bystyret når vedtaket strider mot lover, forskrifter og kommunale 
bestemmelser. Bydelsdirektørens øvrige oppgaver og ansvar er nedfelt i bydelsreglementet, 
instruks for virksomhetsleder og særskilte vedtak.  
Se også utdrag fra Oslo kommunes økonomireglement som er vedlagt. 
 
Bydelsutvalget har opprettet følgende komiteer, utvalg og råd: 


• Barn, ungdom og kultur 
• Byutvikling, miljø og samferdsel 
• Helse og sosial 
• Ungdomsrådet 
• Eldrerådet 
• Rådet  for funksjonshemmede 
• Lokal klagenemnd 
 
• Tilsynsutvalg 1. 


o Tilsynsutvalg Nordseterhjemmet ( sykehjem) 
o Tilsynsutvalg Bekkelagshjemmet (sykehjem) 
 


• Tilsynsutvalg 2. 
o Tilsynsutvalg Midtåsen sykehjem 
o Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
 


• Tilsynsutvalg 3. 
o Tilsynsutvalg Ryenhjemmet /( sykehjem) 
o Storåsveien Bokollektiv 


 
• Tilsynsutvalg 4. 


o Tilsynsutvalg for hjemmetjenester 
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Tilsynsutvalgene har 3 medlemmer med varamedlemmer. 
 
 


5.2 Bydelsdirektørteamet 
 


Assisterende
bydelsdirektør


Assisterende
bydelsdirektør


Bydelsdirektør


 
 
Figur 7 Organisasjonskart bydelsdirektørteamet 
 
Bydelsdirektørens team har 3 årsverk 
 
Ansvarsområde 


• Ivareta overordnede plan- og utviklingsoppgaver. 
• Være ansvarlig for den daglige styring og koordinering av bydelens virksomhet i tråd 


med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger. 
• Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og 


reglement som til en hver tid  gjelder. 
• Styringsgruppe for bydelens større prosjekter. 
• Kvalitetsutvalg med behandling av avvik innen HMS, personopplysningsloven og 


tjenesteyting. 
• Oppfølging og veiledning av resultatenhetene. 
• Saksbehandling for bydelsutvalget. 
• Sekretariatsansvarlig for politiske organ. 


 
 


5.3 Samfunn og helse 
 
 


Konsulent for plan,
miljø og samferdsel


Kvalitetsrådgiver Bydelsoverlege


Bydelsdirektør


 
 
Figur 8 Organisasjonskart Samfunn og helse 
 
 
Bydelsoverlege, førstekonsulent og kvalitetsrådgiver 
 
Oppgaver og ansvarsområder: 


• Miljørettet helsevern 
• Samfunnsmedisin 
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• Saksbehandle plan- og reguleringssaker 
• Ivareta aktuelle byutviklingssaker, herunder miljø og samferdsel 
• Kontakt med lokale organisasjoner og lag og sørge for deres medvirkning i forbindelse 


med høringer 
• Befaringer/tilsyn 
• Forvaltning av lokale parker og nærmiljøanlegg,  
• Sekretariat for byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen  
• Sekretariat for samarbeidsutvalget for friluftssaker i bydelen 
 Miljøeffektivisering 
• Elektronisk kvalitetssystem, oppfølging, opplæring, kurs 
• Fylkeslege, helsetilsyn, farmasøytisk tilsyn, arbeidstilsynet 


Samfunnsmedisin/miljørettet helsevern 
Samfunnsmedisin/miljørettet helsevern skal fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige 
forhold, samt sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, 
fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha en negativ innvirkning på helsen. 
 
Bydel Nordstrand vil i 2008 prioritere oppfølgingen av Oslo kommunes Folkehelseplan med  
vekt på helsekonsekvensutredninger i bydelens planlegging og utvikling. Hva 
helsetilsynsaktivitet angår vil det miljørettede helsevernet prioritere tilsynet med SFO og 
barnehager etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Et enhetlig 
internkontrollsystem innen samfunnsmedisin og miljørettet helsevern skal sluttføres. 
 
Arbeidet med implementering av Oslo kommunes Folkehelseplan i tjenestestedenes 
virksomhetsplaner vil bli gjennomført. Det skal utarbeides en lokal folkehelseplan for bydelen. 
Hovedmålet med folkehelsearbeidet er å redusere helseforskjellene i Oslo gjennom å forbedre 
helsen til utsatte grupper. Bydelen vil sluttføre arbeidet med smittevernplanen innen utgangen 
av mars 2008 der fastlegene vil være en viktig høringsinnstans. 
 
Det er viktig at utsatte grupper får det de har krav på i forhold til gjeldende lovgivning. 
 
 
 


5.4 Økonomi – plan og budsjett 
 
 


Økonomi Regnskap Lønn


Stab økonomi
plan og budsjett


Bydelsdirektør


 
 
Figur 9 Organisasjonskart Økonomi - plan og budsjett 
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Ansvarsområde  
Seksjon for økonomiplan og budsjett 


• Økonomi 
• Regnskap 
• Lønn  


 


Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
 
Tabell 9 Stab for økonomi – plan og budsjett 
Stab for økonomi - plan og budsjett - 11 årsverk som reduseres til 10 når SFO overflyttes 
til BOU 01.08.2008 


• Arbeidsmiljøloven 
• Kommuneloven 
• Offentlighetsloven 
• Forvaltningsloven 
• Oslo kommunes økonomireglement 


Basisoppgaver for Stab økonomi - plan og budsjett er: 
• utlønning til bydelens ansatte 
• ajourhold av hjemmelsregister 
• ajourhold og føring av bydelens regnskap 
• økonomisk oppfølging 
• opplæring til ansatte om økonomi 
• budsjett 
• statistikk/årsmeldinger 


 
  
 


Strategier og tiltak  
Økonomiavdelingens samlede kompetanse skal være på et slikt nivå at avdelingen kan ligge i 
forkant av utviklingen og sikre en effektiv hjelp og rådgivning til beste for brukerne. 
 
Avdelingen jobber for at bydelen har en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, 
service og kapasitet: 
• For å nå byrådets føring om en effektivisering av økonomistyringen skal systemet for 


avviksrapportering videreutvikles for å få et effektivt og godt rapporteringsverktøy på alle 
nivåer i organisasjonen, inklusive bydelsutvalg og byrådsavdelinger. 


• I 2008 skal det videreutvikles et internt opplæringssystem for økonomi og 
regnskapsoppfølging slik at alle med budsjettansvar skal settes i best mulig stand til å ivareta 
sitt ansvar i forbindelse med disse arbeidsoppgavene.  


• Kvalitetssikre interne rutiner i økonomiavdelingen og dokumentere interne rutiner på et 
forsvarlig nivå, forsikre seg om at rutiner følges slik at regnskapsføringen til enhver tid er 
ajour. 
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5.5 Personal og organisasjonsutvikling 
 


Personal HMS Hovedverneombud Organisasjons-
utvikling


Personal - og organisasjonsutvikling


Bydelsdirektør


 
 
Figur 10 Organisasjonskart Personal og organisasjonsutvikling 
 
Tabell 10 Stab for personal og organisasjonsutvikling 
Stab for personal og  organisasjonsutvikling – 4 årsverk 
Arbeidsmiljøloven 
Offentlighetsloven 
Forvaltningsloven 
Folketrygdloven 
Oslo kommunes avtaleverk og 
overenskomster (Dok. 24 og 25) 
Forskrift om systematisk helse, miljø og  


 


Avdelingens ansvars- og arbeidsområder er:  
• Personalpolitikk 
• Spesielle personalsaker, 


disiplinærsaker   


• IA-arbeid og attføring 
• Organisasjonsutvikling 
• HMS 
• Hovedverneombud 


 
 
 
Stabsenheten skal i 2008 arbeide med :  
 


• Implementere bydelens HMS-system i det overordnede kvalitetssystemet.  
• Videreutvikle HMS-systemet slik at det blir et egnet verktøy for å utøve god 


arbeidsgiverpolitikk på HMS-området.  
• Videreføring av arbeidet med å  utvikle lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel 


Nordstrand. Målsettingen for arbeidet er enhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret. 
• Ferdigstille arbeidet med å utvikle Seniorpolitikk for Bydel Nordstrand. 
• Videreføre lederutviklingsprogrammet som ble påbegynt høsten 2007 
• Styrke lederkompetansen for ledere på alle nivåer i bydelen.  
• Bidra til en klar ansvarsfordeling med fullmakter innen personalområdet i ny 


organisasjon.  
• Videreføre arbeidet for å redusere sykefraværet ved å gi informasjon, og sikre at ledere, 


tillitsvalgte og verneombud har kompetanse til aktivt å benytte IA-avtalen og andre 
virkemidler som kan påvirke sykefraværet i positiv retning. 


• Drive et aktivt attføringsarbeid for å få ansatte tilbake til egnet arbeid så tidlig som 
mulig, og for å hindre utstøting fra arbeidslivet og tidlig pensjonering.  
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Strategier og tiltak  
• For å ansvarliggjøre lederne i ny organisasjon i Bydel Nordstrand, er det nødvendig å 


sette lederne i stand til å mestre oppgavene. Dette gjøres ved å arbeide med 
lederutvikling og opplæring for ledere på alle nivåer i organisasjonen.  


• Endringer i samfunnsmessige forhold og politiske føringer medfører behov for at Bydel 
Nordstrand har endringskompetanse, slik at organisasjonen og de ansatte er i stand til å 
møte disse utfordringene.  


• Arbeidet for å oppnå målsettingene for personal- og organisasjonsenheten skal utøves i 
nært samarbeid med hovedverneombudet og de ansattes representanter i 
arbeidstakerorganisasjonene i bydelen.  


 
 


5.6 Service- og forvaltningsenheten 
 


Servicetorg Trygghetsalarmer Informasjon
og beredskap


Arkiv og post


IKT Politisk
sekretariat/


BU-sekretær


Sekretariats-
funksjoner


Kultur-
arrangement /


frivillighetsmidler


Boligkontoret Klagebehandling Frivillighetssentralen Private eldre-/
seniorsentre


Service- og
forvaltningsenheten


Bydelsdirektør


 
 
Figur 11 Organisasjonskart Service- og forvaltningsenheten 
Tabell 10 Service- og forvaltningsenheten 
Service- og forvaltningsenheten – 15,5 årsverk  
Aktuelt lovverk  
Forvaltningsloven,  
Personvernloven,  
Kommuneloven,  
Offentlighetsloven. 
Arkivloven / retningslinjer for kassasjon. 
 


Forskrifter om statlig lån / bostøtte 
/tildeling av kommunal bolig / 
boligtilskudd.  
Lov om offentlige anskaffelser. 


Ansvarsområder: 
Service- og forvaltningsenheten skal være 
bydelens kontaktpunkt og ansikt utad,  brukerne 
skal få god  veiledning og oppleve god service.  
 
  
 


Enheten skal ha en oversikt over bydelens 
avtaler og kontrakter, kvalitetsikre 
saksbehandlingsrutinene for klagesaker og 
avvik. I tillegg skal enheten ivareta interne 
støttefunksjoner. 
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Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
 
Enheten har gjennomført en omorganisering og er i startfasen med å bygge opp en tidsmessig 
serviceenhet med fokus på brukerorientering og et høyt servicenivå.  En av de viktige 
målsettingene enheten har i 2008 er få større fokus på informasjonsarbeid. Dette skal ivaretas 
både av servicetorget og en arbeidsgruppe som aktivt skal jobbe med intern og ekstern 
informasjonsflyt. Bydelens Internettsider skal videreutvikles tilpasset brukernes behov for 
informasjon. 
 
Via synliggjøring av tjenester og gode resultater, med brukernes behov i sentrum, skal det 
bygges opp et godt omdømme. Enheten skal i 2008 utarbeide avtaler hvor tjenestestedene 
forpliktes til å løfte service og brukerorientering til et høyere nivå.  
 
Enheten skal bidra til utvikling av sosiale møteplasser og lokale nettverk for å få til en 
bærekraftig utvikling i bydelen. Frivillighetssentralene vil være viktige aktører i den 
sammenheng.  
 
Sekretariatfunksjonen for BU vil også være det naturlige bindeleddet mellom innbyggerne og 
bydelsutvalget, bydelens politiske oppnevnte råd, og komiteer.  
  
Enheten skal ivareta publikumshenvendelser. Videre skal enheten ha ansvaret for tildeling av 
trygghetsalarmer for personer over 75 år, ledsagerbevis, regelstyrt saksbehandling, utleie av 
torg/ fortau, veilede frivillige foreninger/lag og seniorsentra/eldresentra i bydelen.  
God oversikt over alle kommunale og statlige tjenester er en forutsetning.  
 
Enheten skal  utforme og revidere beredskapsplanen årlig eller ved behov. Enheten skal være 
delaktig i planlegging av beredskapsøvelser.  
 
IKT- seksjonen skal tilpasses bydelens brukerstøtteorganisasjon etter overføringen av IKT- 
driften til det sentrale driftsmiljøet. Målsettingen er å få gjennomført sentralisering av tjenesten 
på en skånsom måte uten konsekvenser for brukerne og de ansatte. Bydelen har valgt modellen 
bestående av to IKT - konsulenter som skal ivareta førstelinjetjenesten mens den overordnede 
driften skal være sentralisert.  
 
Enheten skal gjennomføre anskaffelser i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
Kontrakter, klager og avvik samles i et elektronisk system (EK og Delta) som vil bidra til økt 
kontroll og kvalitet. Service- og forvaltningsenheten skal overvåke/påse at alle klagesaker 
behandles i henhold til lovverk og frister.  
 
Enheten er delaktig i utarbeidelse av statistikk/måltall/styringsinformasjon for bydelens øvrige 
enheter og ivaretar oppfølging og utvikling av fagsystemene Gerica og Notus. Det er arkivets 
ansvar å påse at elektronisk arkiv og dokumenthåndtering håndteres etter gjeldende lover og 
regler. Postjournal legges ut på nettsidene. Begjæring om innsyn i dokumenter vurderes i 
samråd med bydelsdirektøren.  
 
Boligkontoret skal ivareta behovet for boligoppfølging av vanskeligstilte. Kontorets 
primæroppgaver er lån og tilskudd til kjøp av bolig slik at flest mulig vil kunne være i stand til 
å kjøpe en nøktern og egnet bolig samt lån og tilskudd til utbedring /tilpasning av bolig slik at 
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syke og funksjonshemmede er i stand til å bli boende i egen bolig. Kommunal og statlig 
bostøtte prioriteres slik at søkere kan bli selvhjulpne og greie seg uten bistand fra 
sosialsenteret.  
 


Strategier og tiltak  
 


• Enheten skal ta i bruk nye systemer (EK og Delta) som sikrer kvalitet, effektivitet og 
strukturering av oppgaver.   


• Det opprettes en ny boligkonsulentstilling slik at nedprioriterte oppgaver prioriteres i 
2008.  


• Opprettelse av arbeidsgruppe knyttet til informasjonsarbeid, utarbeidelse av 
serviceavtaler. 


• Kompetanse- og kunnskapsmessig utvikling for å imøtekomme mer krevende og 
kompetente brukere. Opplæring i ekstern/intern regi prioriteres for å bli bedre på 
servicenivået. 


• Tettere samarbeid med andre enheter, frivillige organisasjoner, kommunale og statlige 
organer. 


 
 
 


5.7 Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne Fo1 
 


Sosialsenter-
tjenesten


Psykiatri-
tjenesten


Marmorberget
samlokaliserte


boliger


Bokollektivet
Øst


Norsk-
undervisningen


Gnisten
allaktivitetshus


Rusomsorg Herregårdsveien


Enhet for
veiledning og


støttefunksjoner
for voksne


Bydelsdirektør


 


Figur 12 Organisasjonskart Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne – FO1 
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Tabell 12 Enhet for veiledninger og støtteordninger for voksne 
Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne – 61 årsverk 
Aktuelt lovverk 
• Lov om introduksjonsordning 
• Lov om helsetjenester i kommunene 
• Lov om Helsepersonell  
• Lov om pasientrettigheter 
• Lov om Arbeidsmiljø  


 


Ansvarsområde: 
Råd, veiledning, mottak og oppfølging av 
personer med rusproblematikk, sosialt og 
økonomisk vanskeligstilte. 
Jobbsøkingstiltak, sysselsetting og 
arbeidstrening 
 
 


Introduksjonsordning for nyankomne 
flyktninger  
Oppfølging av personer med psykiske lidelser 
og/eller samtidig rusproblematikk.  
Booppfølging i kommunale boliger og i 
boliger for personer med bistandsbehov 


Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
 
Bydelen skal gi et tjenestetilbud til befolkningen som fremmer uavhengighet, selvstendighet og 
evnen til å mestre eget liv. Personer med psykiske helseproblemer skal integreres gjennom 
bosetting i eget nærmiljø og tilrettelagte boliger blant annet for å unngå bruk av 
døgnovernatting.  
 
Brukerne er i sentrum for tjenestene og i dette arbeidet skal vektlegges prioriteringer med å 
finne klar fordeling av oppgaver og ansvar. Dette gjelder både innenfor tjenesteområdene i 
enheten, men også i et tett og nært samarbeid med andre enhetsområder det er naturlig å 
samarbeide med. 
 
Samarbeid med NAV trygd/arbeid skal opprettholdes og videreutvikles.  Målsettingen om 
kvalifisering og sysselsetting av mennesker som har behov for tett individuell oppfølging vil 
være en av de største utfordringene. 
 
Det er knyttet utfordringer til arbeidet med mennesker med rusproblemer og/eller psykiske 
lidelser. Sammensatte lidelser kan ofte føre til at personer faller utenfor de ordinære  
hjelpetilbudene. Det har vært arbeidet med muligheten for å etablere et ”værested” i samarbeid 
med bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand og det arbeides videre med dette i 2008. 
Målsettingen er at bydelen i regionen etter hvert kan tilby et ”værested” til mennesker som er i 
denne målgruppen. 


Strategier og tiltak  
Gjennom deltakelse i effektiviseringsnettverk har sosialtjenesten sammenlignet seg med andre 
bydeler og kommuner. Dette videreutvikles i 2008 og gjelder pris, kvalitet, behovsdekning og 
organisering. Effektiviseringsnettverkene er en viktig indikator i arbeidet med å utarbeide og 
kvalitetsikre mål for sosialtjenesten. 
 
Bydelen vil fortsatt videreutvikle det faglige arbeidet innenfor hovedområder mottak av nye 
brukere, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og 
Introduksjonsprogram  for flyktninger. I tillegg arbeides det med å utnytte muligheter for å 
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utvikle tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med det øvrige 
hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen. 
 
Sosialtjenesten har fortsatt stor pågang fra brukere som trenger hjelp til sine rusproblemer og 
får forespørsler fra brukere som ønsker hjelp til å søke seg inn til behandling. Sosialtjenesten 
har ansvaret for hjelpetiltak samt ettervern etter endt institusjonsopphold overfor 
rusmisbrukere. Dette arbeidet vektes høyt og en stor andel av sosialtjenestens rusmisbrukere 
har legemiddelassistert rehabilitering og/eller er i annet behandlingsopplegg. 
 
Tabell 13 Effektiviseringsforslag 2008 – Herregårdsveien 4 
Herregårdsveien 4 2008 
Effektiviseringstiltak  700 000 
 
Ved bruk av psykiatrimidler foreslås det å opprette teamleder/koordinator i enheten med 
lokalisering på sosialsenteret.  
 
Situasjonsbeskrivelse 
 
Tabell 14 Situasjonsbeskrivelse 
Tjeneste Resultat 2006 Måltall 2007 Måltall 2008 
Seksjon psykisk 
helse* 230 saker 245 saker


 
245 saker 


Gnisten, 
Aktivitetshus 


 
90 brukere


 
90 brukere 


Kjøp av plasser** 23 plasser 21 plasser 20 plasser 
Marmorberget 
samlokaliserte 
boliger 34 leiligheter 34 leiligheter


 
 


35 leiligheter 
Herregårdsveien 4 13 leiligheter 14 leiligheter 14 leiligheter 
    *      seksjonen har hatt oppfølging av 213 personer hver måned 
  **      Pr. 01.10.07 kjøper bydelen 24 plasser 
 
Seksjon for psykisk helsearbeid koordinerer og følger opp tiltak rundt enkeltpersoner over 18 
år og står for bydelens samlede oversikt over personer med psykiske lidelser med behov for 
tjenester. Seksjonen er bydelens hovedkontakt til spesialisthelsetjenesten og samarbeider med 
de øvrige tjenester i bydelen. Utskrivningsklare personer fra psykiatriske sykehus har krav på et 
tilrettelagt tilbud fra bydelen. Mange av disse har behov for ulike tjenester fra bydelen. 
  
Bydelen har en utfordring i å bygge opp tjenester til mennesker med psykiske helseproblemer, i 
takt med nedbygging av psykiatriske institusjoner og bosettingsansvar for utskrivingsklare 
pasienter.  
 
Aktivitetshuset Gnisten er et lavterskeltilbud til hjemmeboende personer med psykiske 
helseproblemer. Det arrangeres aktiviteter på stedet og turer i grupper. Det er et veletablert og 
hensiktsmessig tilbud for bydelens innbyggere. 
 
Bydel Nordstrand overtok  i april 2006 ansvaret for 14 omsorgsboliger med personalbase i 
Herregårdsveien 4. Av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige grunner hensyn kunne ikke 
personalbasen benyttes og den ene leiligheten er derfor base for ansatte og brukere. Av den 
grunn har bydelen 13 omsorgsleiligheter. I tiden fremover vil det bli arbeidet for å løse de 
bygningsmessige utfordringer som har ført til at lokalitetene ikke kunne benyttes som planlagt. 


 39







Den siste leiligheten planlegges tatt i bruk som bolig i 2008. Etablering og drift av boligene 
finansieres av psykiatrimidler. 
 
Bydelen har betalingsansvar for 24 kjøpte plasser utenfor bydelen til brukere med psykiske 
lidelser. Brukerne følges opp fortløpende og det arbeides stadig for å vurdere bosetting i 
bydelen. Per i dag har bydelen 5 brukere som er utskrivingsklare fra psykiatriske sykehus. 
Marmorberget samlokaliserte boliger og Herregårdsveien 4 er et bydelsbasert tilbud til 
personer med særskilt hjelpebehov og som ikke kan bo i selvstendige boliger. 
 
Bokollektiv Øst er et byomfattende tiltak som administreres av Bydel Nordstrand. Institusjonen 
tilbyr langvarige opphold til voksne/eldre menn med rusproblemer som trenger en vernet 
bosituasjon. Bokollektivet finansieres ved salg av plasser og øremerket tilskudd fra Bystyret og 
følger priser og satser fra Rusmiddeletaten. Bokollektivet er budsjettert med 2,5 årsverk, 
grunnet lavt belegg. 
 
Marmorberget samlokaliserte boliger har 34 leiligheter fordelt mellom eldre med store 
hjelpebehov og personer med psykiske helselidelser. Det består av 15 leiligheter for personer 
med  psykiske helseproblemer og 16 leiligheter til eldre med store hjelpebehov. I tillegg er det 
to sykehotellrom. Dette er rom som benyttes av bydelen etter behov. Disponeringen av alle 
boligene må ses i sammenheng med bruk av sykehjemsplasser. 
 
Norskundervisningen er et tilbud til innvandrerkvinner i bydelen som har behov for 
norskopplæring.  Det tilbys fire kurs, tre av kursene er 18 timer pr uke og ett på 12 timer pr uke 
Barnehagen har plass til mellom 12 og 18 barn avhengig av barnas alder.  
Det legges opp til muligheter for å gå 12, 18 eller 30 timer pr uke. Det er 60 deltakere i 
kursopplegget p.t. Norskundervisningen er også tilpasset Introduksjonsprogrammet og har et 
tett samarbeid med denne tjenesten. 
  
Norskundervisningen  er et veletablert og meget godt fungerende tiltak i lokalmiljøet, noe som 
styrker mulighetene for Introduksjonsprogrammet når det skal i gangsettes lokale tiltak for 
deltakerne. 
 
Innbyggere med minoritetsbakgrunn skal delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid på linje med 
etniske nordmenn. For å medvirke til dette er det igangsatt en rekke tiltak fra bydelen. 
Norskopplæring, utdanning, arbeid og bolig er avgjørende. Videre skal kunnskap om rettigheter 
og plikter som leietaker være en del av bosettingsarbeidet. Mottakere av introduksjonsstønad 
for flyktninger og sosialhjelp bør få rask tilgang på arbeid, utdanning eller statlige tjenester og 
ytelser for å kunne delta i samfunnet på lik linje som andre. 


Ansvarsområde 
Lov om introduksjonsordning ble innført i 2004. Loven gir rett til en rekke tiltak og er tilpasset 
den enkeltes situasjon og skal føre til at de som deltar i programmet får norsk- og 
samfunnskunnskap og bidra til at den enkelte kommer i arbeid. Bydelene skal drive 
introduksjonsprogrammet som innebærer heldags virksomhet innen språkopplæring, 
kvalifisering og sysselsetting.  
 
Tabell 15 Antall personer i introduksjonsprogrammet 


Introduksjonsprogram Resultat 2006 Mål 2007 Resultat 2007 Mål 2008
 
Antall personer i programmet 26 35


 
45 40
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Tempo i arbeidet med bosetting av flyktninger har nær sammenheng med muligheter for å 
fremskaffe boliger. I 2006 var det lite sirkulasjon i den kommunale boligmassen, av den grunn 
oppnådde man resultat på 2 bosettinger av i alt 26 som var plantall for Bydel Nordstrand. 
 
I 2007 er 19 personer bosatt og bydelen vil innen utgangen av året oppnå resultatet for 
bosetting. Personer mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering skal 
innen tre måneder etter bosetting i bydelen få plass i et introduksjonsprogram som sagt ovenfor 
er heldagsvirksomhet innen språkopplæring, kvalifisering  og sysselsetting. Programmet går 
over to år og målet er at arbeidsføre flyktninger deretter er etablert i ordinært arbeid. Det 
samarbeides med Oslo Voksenopplæring, kvinneundervisningen i bydelen og 
voksenopplæringen ved Rosenhoff.  I programperioden utbetales introduksjonsstønad  i stedet 
for sosialhjelp; en skattepliktig ytelse knyttet til pliktig deltakelse i programmet. 
 
Pr. 01.11.2007 er det 29 deltakere i programmet . Det er to programrådgivere i programmet og 
anbefalt antall deltakere pr programrådgiver er satt til 15. På grunn av mer vellykket 
bosettingsarbeid i 2007 forutsetter det en økning av deltakere i programmet i 2008. 
 
Tabell 16 Budsjett 2008 - Introduksjonsprogrammet 
Kostra 275 Budsjett 2008 
Introduksjonsprogram 2008 3 873 


 
Kommunerevisjonen avsluttet to forvaltningsrevisjonsprosjekter i bydelen i 2006. Psykisk 
helsearbeid - styringsinformasjon og Psykisk helsearbeide – bruk av individuell plan. Det ble 
da anbefalt at Bydel Nordstrand rullerer sin handlingsplan for psykisk helsearbeid og 
samordner den med den sentrale handlingsplanen samt at det utarbeides mer presise 
styringstall. Dette arbeidet er i gang satt i 2007, men ikke sluttført. Det vil derfor bli sluttført i 
2008. 
 
 Sosialtjenesten står ovenfor utfordringer knyttet til bruk av individuell plan og utvikle dette 
verktøyet for personer som har langvarige og sammensatte behov for tjenester. 
 
I arbeidet med å gjøre flest mulig selvhjulpne, skal sosialsenteret utnytte det kommunale 
mangfold av muligheter i sin rådgiving, veiledning og faglige bistand og forberede forpliktende 
samarbeid i ny arbeids- og velferdsforvaltning. 
 
Byrådet er opptatt av at tjenesten skal forberede et forpliktende samarbeid i ny arbeids- og 
velferdsforvaltning. Det arbeides for at oppgavedifferensiering skal omfatte alle bydeler i Oslo. 
 
Sosialsenteret vil i 2008 legge større vekt på arbeid med integrering av personer med psykiske 
helseproblemer i arbeidslivet. Dette forutsetter et nært samarbeid med NAVarbeid  og andre 
tjenester i egen enhet. Ved å videreføre de tiltak og prioriteringer som har vært arbeidet med i 
2007 vil kontroll på sosialhjelpsutgiftene opprettholdes i 2008. Videre skal sosialsenteret 
fortsatt prioritere arbeidet med klienter under 20 år i forhold til inntektsgivende aktivitet eller 
utdanning slik at de blir raskere selvhjulpen. 
 
Bydelen har knapphet på kommunale boliger, noe som preger arbeidet på sosialsenteret både i 
forhold til bosetting av flyktninger og for andre vanskeligstilte. Boligbygg KF kan i liten grad 
imøtekomme de behov som bydelen har meldt når det gjelder fremskaffelse av boliger. For å 
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kompensere for dette har bydelen i flere år leid inn 18 utleieboliger til enkelte grupper, dette 
gjelder særlig flyktninger. Effektuering av positive vedtak på 2-3 roms leiligheter skjer innen 6 
måneder. Det er stor knapphet på 1-roms og 4-roms leiligheter, ventetid for effektuering er nå 
opptil 2 år. 
 
Pr. 01.11.2007 skal det ferdigstilles 8 to roms leiligheter i Herregårdsveien 6 C – K. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom privat utbygger og Bydel Nordstrand. Et av kravene for å komme i 
betraktning for boligtildeling her er at man fyller kriteriene for vedtak til kommunal bolig.  
 
To av leilighetene i Marmorberget samlokaliserte boliger benyttes som sykehotell og 
disponering av disse må ses sammenheng med bruk av sykehjemsplass. 
 
 


Tilbud til personer med rusproblemer 
 
Hovedmål 
Byrådet vil intensivere arbeidet med brukere som har fullført behandlingsopplegg i statlig regi 
eller rehabiliteringsopplegg i regi av Rusmiddeletaten. Det vektlegges at disse brukerne skal få 
hjelp til å klare seg i en selvstendig tilværelse. Bydelene skal følge opp brukere under 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for å bidra til en stabil og positiv utvikling.  
 
Ansvarsområde: 


• Bokollektiv Øst 
• Kjøp av plasser rusomsorg 


 
 
Tabell 17 Antall brukere - Rusomsorg 
Tiltak rus Resultat 2006 Mål 2006 Resultat 2007 Mål 2008 
Rusplasser 31 28 36 30
Bokollektiv Øst 6 10 5 10
Antall brukere LAR 57 50 61 70
 
I budsjettet for 2007 ble det vedtatt å opprette en stilling som ruskonsulent. Ruskonsulentens 
arbeid har de siste månedene blant annet vært å følge opp personer som bor på 
rehabilitering/omsorgssenter for å vurdere dem i forhold til egen bolig. I tillegg har konsulenten 
hatt ansvaret for å rapportere å følge opp personer som skal søkes inn i LAR. Det har vært ett 
tett samarbeid mellom ruskonsulent og booppfølger i dette arbeidet. Ruskonsulentens 
hovedoppgave skal være å følge brukere tett opp, motivere å bistå dem inn i et 
behandlingstilbud. Et systematisk oppfølgingsarbeid som dette kan bidra til en bedre 
livskvalitet for mange av brukerne. I løpet av 2008 skal det utarbeides en ruspolitisk 
handlingsplan for bydelen.  
 
Tabell 18 Budsjett 2008 – Kjøp av rusbehandlingsplasser 
Rusomsorg 2008 
Kjøp av plasser 2,6 mill 
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Tabell 19 Budsjett 2008 – Måltall for sosialtjenesten med mer 
Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4 
Sosialtjenesten med mer (VST) 


Måltall    
2006 


Resultat 
 2006 


Måltall 
    2007 


Måltall  
   2008 


Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader 
behandlet innen 1 måned                 80%                 96%                 80%                 80%
Søknad om kommunal bolig – andelen søknader 
behandlet innen 3 måneder                 95%                 92%                 95%                 95%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert 
innen 6 måneder                 80%                 68%                 80%                 80%
Antall personer i døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale (per 31.12)                      0                      0                      0                      0
Antall personer med opphold over 3 måneder i 
døgnovernatting                      0                      6                      0                      0
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet 
innen to uker                 95%                 81%                 95%                 95%
Minimum andel fornøyde brukere etter 
brukerundersøkelser i sosialtjenesten                     -                      -                 70%                 70%
 
Tabell 20 Budsjett 2008 – Nøkkeltall for sosialtjenesten med mer 
Nøkkeltall i bydelsbudsjett for 
FO1/FO4 Sosialtjenesten med mer 


Oslo 
2004 


Oslo 
2005 


Oslo 
2006 


Bydelen 
2004 


Bydelen 
2005 


Bydelen 
2006 


Kildegrunnlag 
  


Antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp 19 052 18 788 18 477 1 098


 
1 026 


 
975 


Kostra-bydel   
nivå 3 


Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i 
forhold til innbyggere 25-66 år* 4,9 4,8 4,7 3,8


 
3,6 


 
3,3 


Kostra-bydel   
nivå 3 


Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i 
forhold til innbyggere 18-24 år** 6,0 5,6 5,2 6,5


 
5,0 


 
4,2 Kostra-bydel nivå 


3/UKE 
Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp per mottaker 49 594 50 701 50 694 44 344


 
47 896 


 
43 562 


Kostra-bydel   
nivå 2 


Gjennomsnittlig stønadslengde 
økonomisk sosialhjelp (måneder) 5,7 5,9 5,7 5,0


 
5,4 


 
5,0 


Kostra-bydel   
nivå 2 


Gjennomsnittlig stønadslengde 
økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 
år*** 4,6 4,7 4,6 3,9


   
 


4,2 
Kostra-bydel   
nivå 2 


Andel mottakere med sosialhjelp/ 
introduksjonsstønad som 
hovedinntektskilde 53,9 57,8 57,9 53,0


 
 


58,1 


 
 


58,3 
Kostra-bydel   
nivå 2 


Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 
6 måneder eller mer. 46,8 48,5 46,8 40,2


 
42,7 


 
38,6 Kostra-bydel   


nivå 2 


Nøkkeltallene for Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av klienter. 
Offisielle Kostra-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo -  
fordi klienter som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger. 
 
* Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Sosialtjeneste og Behovsprofil. Sosialhjelpsmottakere 25-66 år per år 
    delt på antall innbyggere 25-66 år  per 1.1.året etter. Kostra har kun tall for 2006 for mottakere 25-66 år 
** Teller Kostra bydel - nivå 3 Sosialtjeneste. Nevner UKE-web Befolkning inkl. Marka/sentrum   
   Sosialhjelpsmottakere 18-24 år per år/innbyggere 18-24 år per 1.1. året etter. Kostra har kun tall for 2006 for mottakere 18-24 år 
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5.8 Enhet for forebyggende arbeid Fo1 
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Bydelsdirektør


 
 
Figur 13 Organisasjonskart Enhet for forebyggende arbeid – FO1 
 


Ansvarsområde  
Enhet for forebyggende arbeid omfatter følgende tjenester: 


• Helsestasjon (inkl. fysioterapi og ergoterapi til barn) 
• Skolehelsetjeneste 
• Ungdomstiltak/klubber 
• Utekontakten 
• SaLTo  
• Pedagogisk fagsenter 
• Familiesenteret/Åpen barnehage 
• Fysio- og ergoterapitjenester 
• Altmuligmannstjenesten 
• Krystallen seniorsenter/samarbeide og videreutvikling av private 
• Lambertseter dagsenter for eldre 
• Tilskudd til de private eldresentrene.  
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Tabell 21 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 


Helsestasjon og skolehelsetjeneste – 26 årsverk inkludert psykiatri, barnefysio- og ergoterapi 
Aktuelt lovverk: 
Arbeidsmiljøloven 
Helsepersonelloven  
Lov om helsetjeneste i kommunen.  
Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
hjemler deler av tjenesten. Det arbeides etter 
detaljerte forskrifter og veiledere for de ulike 
tjenesteområdene. 


 


• Ansvarsområdet omfatter: 
svangerskapsomsorg  


• helsestasjon 0- 5 år  
• skolehelsetjeneste 
• helsestasjon for ungdom 
• smittevern og reisevaksinering 
• familiesenter 
• familierådgivning  
• fysio- og ergoterapitjeneste til barn/unge 


Barn, unge og deres foresatte skal oppleve å ha 
tilfredstillende tjenester som bidrar til god helse og 
et godt oppvekstmiljø. 
 
 


 


Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   


Bydelen har to store helsestasjoner, Karlsrud og Lambertseter med felles ledelse. Det tilbys 
helseundersøkelse, vaksinering, foreldreveiledning og nettverksgrupper. Tilbudet gis både 
individuelt og i grupper. I tillegg tilbys hjemmebesøk til familier med nyfødte barn. 
Antall fødsler er økende i bydelen (663 i 2006)og medfører et økt press på tjenesten. 
 
Helsestasjon for ungdom er lokalisert til Lambertseter helsestasjon; lege, helsesøster og 
representant fra Barne og ungdomspsykiatrien (BUP) er tilstede i åpningstiden. Det er et gratis 
lavterskeltilbud til ungdom en ettermiddag pr. uke . En helsesøster har ansvar for 
urinprøvetaking i forbindelse med rusoppfølging av enkeltungdom i samarbeid med 
ungdommen, foresatte, politi og / eller barnevern. Tilbudene blir godt benyttet, det var 562 
konsultasjoner på helsestasjon for ungdom  i 2006. 
 
Det tilbys skolehelsetjeneste på 16 skoler i bydelen med til sammen 7461 elever. Elevtallet 
siste to år er økende  og medfører en økt etterspørsel etter tjeneste. 
 
Bydelen har et stort prosjekt på alle de tre videregående skolene i bydelen : ”Ungdom og 
utviklingsfremmende samtaler”, et lavterskeltilbud til ungdom, et samarbeidsprosjekt mellom 
skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Alle de tre videregående skolene får et   
utvidet tilbud med helsesøster og ansatt fra barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) tilstede på 
hver skole. Prosjektet finansieres av lokale psykiatrimidler, sentrale psykiatrimidler fra Helse 
og velferdsetaten og midler fra Helse Sørøst. 
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Fysio- og ergoterapi til barn og unge 


Fysio- og ergoterapeutene yter tjeneste til barn og unge 0-18 år på helsestasjon, i barnehage, 
skole og i hjemmet. Det brukes mest tid på gruppen funksjonshemmede barn og unge, 
risikobarn og noe til forebyggende arbeid.  


Habiliteringsarbeidet for barn og unge  


Det er et økende antall barn og unge med nedsatt funksjonsevne som har behov for 
koordinerende tiltak over tid. En av fysioterapeutene for barn og unge leder fagteam som 
fungerer som koordinerende instans i dette arbeidet. Det er per i dag109 ansvarsgrupper for 
barn og unge, 36 av disse har individuell plan. Det er utarbeidet gode skriftlige melde- og 
henvisningsrutiner som er lagt ut på bydelens hjemmesider. Det avholdes jevnlige møter for 
koordinatorer for ansvarsgrupper for barn og unge med vekt på kompetanseheving som  bruk 
av individuell plan og utveksling av erfaring  på ulike arbeidsmåter / metoder. 


Familiesenter 


I tråd med handlingsplan for psykisk helsearbeid ble det etablert et familiesenter med åpen 
barnehage i tilknytning til Karlsrud helsestasjon i 2005. Senteret finansieres av 
opptrappingsmidler i psykiatri. Familiesenteret med åpen barnehage skal være en meningsfull 
møteplass for foreldre med små barn. I tillegg kan  foreldre få råd og veiledning til små og 
store utfordringer i hverdagen. Tilbudet blir mye benyttet. Familiesenteret har et tett 
samarbeide med øvrige tjenester til barn og unge i bydelen.  


Par-kurs  


Tilbudet gis til førstegangsforeldre, som et forebyggende tiltak,  med vekt på styrking av 
kommunikasjon for å finne felles løsninger på hverdagsproblemer for foreldre med barn 4 –10 
måneder. Det har vært god respons og gode tilbakemeldinger. Det ble avholdt  5 par-kurs  i 
2007. Kurset finansieres av statlige overføringer. 


Strategier  og tiltak  


Et økende antall fødsler gir økt press på tjenesten. Det høye antall skoler i bydelen og økning 
av elevtall medfører stort behov for helsesøsterressurs. Det er et økende antall barn med 
sammensatte behov som har behov for koordinerte tjenester og bistand til utarbeidelse av 
individuell plan. Det arbeides med å etablere gode samarbeidsrutiner mellom bestiller og 
utfører. Utarbeidelse av rutiner for å lage smidige, gode overganger fra barn til voksen  internt i 
bydelen prioriteres. Innføring av nytt elektronisk helsekort for alle helsestasjoner / 
skolehelsetjeneste i Oslo i løpet av 2008 vil kreve tid til opplæring og igangsettelse.  
 


Ungdomstiltak/klubber  


Brorparten av bydelens tilbud er samlokalisert i Lambertseter fritidsklubb. Bydelen har tilbud 
om ungdomsklubb 2 ganger per uke, lørdagsarrangement ca. 1 gang i mnd og juniorklubb 1 
gang i uken. I tillegg til dette har klubben aktive danse- og skategrupper. Ungdommer har i 
samarbeid med klubben etablert Nordstrand Rockeklubb - med aktive band som holder 
konserter, og gjennomfører ”Vent naa litt Festival” på Kafe Utsikten på sensommeren. Det gis 
også musikkundervisning. Fritidsklubben organiserer og gjennomfører Ungdommens 
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Kulturmønstring for Bydel Nordstrand. Aktivitetene er godt besøkt av bydelens ungdommer. 
Våren 2006 startet et samarbeidsprosjekt mellom bydelen, Lions Club Nordstrand, Nordstrand 
Vel, FAU ved to skoler og Natteravnene om drift av ungdomsklubb i kjellerlokalet i 
bydelsadministrasjonen. Dette tiltaket foreslås videreført i 2008, tross noe varierende besøk. 
Utover dette samarbeider klubbene med Utekontakten, SaLTo-koordinator, skoler, politi og 
andre som jobber med ungdom i bydelen. 
 


Utekontakten 


Utekontakten, med 2,5 stillinger, driver oppsøkende arbeid i hele bydelen. Dette er et 
lavterskeltilbud for ungdom i alderen 12 – 23 år, med hovedfokus på aldersgruppen 13 – 18 år. 
I tillegg til det oppsøkende feltarbeidet driver Utekontakten bydelens oppfølgingstjeneste i 
samarbeid med skoler, NAV og Utdanningsetaten. Videre har tjenesten en koordinerende 
funksjon i forhold til det tverrfaglige samarbeidet på utførernivå, og har tett samarbeid med 
skoler, politi, psykiatri, barnevern og ellers andre som jobber med ungdom i og utenfor 
bydelen. Ressursteamene som er knyttet opp mot ungdomsskolene er et eksempel på dette. I 
samarbeid med Oslo Idrettskrets driver også Utekontakten prosjektet Idrett og Utfordring – 
hvor utsatt ungdom får tilbud om et bredt idretts- og aktivitetsopplegg. Tjenesten driver også 
andre prosjektgrupper i samarbeid med bydelens SaLTo-koordinator, og aktiviteter finansiert 
av direktoratet. Utekontakten er en tjeneste med høy sosialfaglig kompetanse, og har 
gjennomsnittlig 3000 kontakter i året. Ut av disse kontaktene følger tjenesten opp ca 70 
ungdommer. 


 
SaLTo 
 
SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om 
kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet er 
i Oslo organisert gjennom samordningsmodellen SaLTo, som ble etablert i henhold til 
byrådssak 1012/2006. SaLTo- modellen skal bidra til å videreutvikle og formalisere 
samarbeidsstrukturene, og sikre at tjenester og tiltak forebygger mer effektivt. Modellen er godt 
etablert i bydelen i tråd med sentrale retningslinjer. Hovedmålgruppe for SaLTo er barn og 
unge i alderen 12-18 år. Nedre aldersgrense er 6 år og øvre er 23 år. Hovedmålene for SaLTo 
er:  
 
1)Redusere barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 
2)Trygge skoler og trygge oppvekstmiljøer.  
 
Det er utarbeidet lokal handlingsplan og tiltaksplan for SaLTo Nordstrand. Mange prosjekter er 
igangsatt  i bydelen som f.eks:  Leksehjelp i realfag, Rusmiddelpolitisk handlingsplan, 
skoleskulk prosjekt, Unge og rus –forebyggende program for 8-klasse på alle våre skoler, 
arbeid med ADHD – behandlingslinje ”Hvem gjør hva, når?” Disse prosjektene videreføres i 
2008. 
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Tabell 22 Pedagogisk fagsenter 
Pedagogisk fagsenter – 20,4 årsverk 
Aktuelt lovverk:  
Lov om barnehager 
Opplæringsloven 
Arbeidsmiljøloven 
Ansvarsområdet omfatter  
Pedagogisk Fagsenter arbeider for  å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilpasset 
barnehagetilbud, som gir mulighet for mestring og utvikling, sosialt samspill og lek med 
andre barn.  
Pedagogisk Fagsenter arbeider for alle barnehager i bydelen uansett eierform. 
 
 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
 
Pedagogisk Fagsenter forvalter statlige midler, som etter Lov om barnehager, 
er øremerket barn med nedsatt funksjonsevne og språkopplæring for minoritetsspråklige barn. 
Fagsenteret forvalter fra 2008 midler som skal brukes til å effektuere enkeltvedtak etter 
Opplæringslovens § 5-7. 
 
Pedagogisk Fagsenter jobber helhetlig rundt barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, 
og samarbeider nært med bydelens barnehager, helsestasjonene, fysio- /ergoterapitjenesten for 
barn, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og ulike spesialinstitusjoner.  
 
Det iverksettes tiltak som styrking av den pedagogiske bemanningen/ ekstra personalressurs, 
veiledning av barnehagepersonalet og foreldre, kompetansehevingstiltak for 
barnehagepersonell og foreldre og  språkgrupper for barn.  De statlige overføringene finansierer 
20,4 faste stillingshjemler. Midlene til språkopplæring minoritetsspråklige barn benyttes til 
språkgrupper for minoritetsspråklige barn, samarbeid med helsestasjon om ”Språk 4”, kurs/ 
opplæring ifht. språk, samt innkjøp av språkmateriell/ faglitteratur. Midlene fra  
Utdanningsetaten brukes til å styrke bemanningen på avdelinger der det er barn med vedtak. 
Pedagogisk Fagsenter har tiltak knyttet til ca 100 barn i de fleste av bydelens barnehager. Av 
disse har 56 barn pr. november 2007 vedtak etter Opplæringslovens §5-7. 
 
Strategier og tiltak 
 
Pedagogisk Fagsenter har i 2007 hatt et høyt antall midlertidige stillinger grunnet øremerkede 
statlige overføringer og midler fra Utdanningsetaten for å effektuere vedtak etter 
Opplæringslovens § 5-7. Fra 2008 er disse midlene overført bydel.  
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Tabell 23 Fysio-, ergoterapi og altmuligmannstjenesten 


Fysio- ergoterapi og altmuligmannstjenester  
10,7 årsverk fordelt på 4,2 fysioterapeuter  
( inkl. seksjonsleder ) 4,5 ergoterapeuter og 2 altmuligmenn. 
Lov om helsetjenesten i kommunene  
Arbeidsmiljøloven 
Helsepersonelloven 
Ansvarsområde: 
Fysio-, ergoterapi og altmuligmannstjeneste tilbys fra Seksjon for fysio- og ergoterapi. 
Fysio- og ergoterapitjeneste gis til personer over 18 år, som har behov for tilbud i hjemmet. 
Altmuligmannstjenesten håndterer alle de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene det søkes 
om, også fra instanser utenfor bydelen. Tjenesten gis  til hele befolkningen. 
 
 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
 
Tjenestene er viktige for at funksjonshemmede og eldre kan fortsette å bo og klare seg i eget 
hjem. Tjenestene er samorganiserte og effektive. Alle henvendelser kommer til Seksjonen, og 
blir vurdert ut fra høy, middels og lav prioritet. Brukerne får tilbakemeldinger om ventetid og 
om eventuelle andre hjelpetiltak (f.eks. midlertidige utlån av tekniske hjelpemidler på 
Hjelpemiddellageret i Konghellegate 3.). 
 
Fysioterapeutene samarbeider med de privatpraktiserende fysioterapeutene som gir tilbud i 
hjemmene, og seksjonen koordinerer hjemmefysioterapitilbudene i bydelen. 
Brukere som ikke kan motta fysioterapitilbud ute på institutt, får opptrening hjemme, og 
fysioterapeutene  søker også om de trygdefinansierte ganghjelpemidlene. 
 
Ergoterapeutene tilrettelegger boligene og søker om alle de andre trygdefinansierte tekniske 
hjelpemidlene. De vurderer, søker og følger opp hjelpemiddelsøknadene. 
 
Altmuligmennene håndterer alle de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene som det søkes om. 
De leverer, returnerer, monterer, reparerer og foretar service av hjelpemidlene. 
Hjelpemiddelsentralen i Oslo pålegger bydelen stadig nye altmuligmannsoppgaver via 
”Veileder teknisk vedlikehold ”. 
 
Presset på alle 3 tjenester er stort, og ventetidene er lange ( inntil 5 uker for fysioterapi og over 
4.måneder for ergoterapi ) for brukere med middels og lav prioritet. Alle hastesaker behandles 
fortløpende. 
 
Seksjonen arbeider tett med bydelens Innsatsteam, og seksjonsleder er også koordinator for 
rehabilitering og leder av bydelens Rehabiliteringsteam. 
 
Tabell 24 Måltall for Fysio-, ergoterapi og altmuligmannstjenesten 
Tjeneste 
 


Måltall 2007 Resultat 2006 Måltall 2008 


Fysio-/ ergoterapi 1 900 brukere 2 105 brukere 2 100 brukere
Altmuligmannstjeneste 3 000 oppdrag 4 420 oppdrag 4 500 oppdrag
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Strategier og tiltak 
Tjenestetilbudet er begrenset til kurative tiltak og til sekundærforebyggende tiltak. 
Gruppetilbud gis ikke. Vi begrenser også det kurative arbeidet ved strenge prioriteringer. 
Samarbeid med bydelens ulike tjenester skal vektlegges. Det utarbeides rutiner for samarbeid 
mellom bestiller og utfører, og om overgang fra barn til voksen. Det er behov for flere stillinger 
både for fysioterapeuter, ergoterapeuter og altmuligmenn for å imøtekomme de lovpålagte 
oppgavene . 
 
Tabell 25 Krystallen seniorsenter 


Krystallen seniorsenter – 2,5 årsverk 
Lov om helsetjenesten i kommunene  
Lov om Sosialtjenesten 


 


Seniorsenteret skal fungere som et sosialt 
treffsted for brukere over 60 år  
 


Senteret bidrar med helseforebyggende tiltak 
for eldre, motvirke isolasjon og ensomhet, 
samt stimulere til av våre brukere holder seg 
friske og aktive. Senteret skal videre bidra til 
at eldre kan bo bedre og lengre i eget hjem. 


 


Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Senteret fungerer som et treffsted hvor en forebygger sykdom gjennom aktivitet 
og utvikling av sosiale nettverk.  
 
Senteret tilbyr et variert aktivitet/tjenestetilbud. Gjennom egne inntekter ( messe, loddsalg, 
kafeteria) finansieres 40 % av driften. Nesten 800 brukere benytter senterets tilbud. Det er en 
utfordring å rekruttere et tilstrekkelig antall frivillige pr. år for å kunne opprettholde dagens 
tilbud. Ca 65 frivillige bidrar med totalt 6 årsverk som er essensielle for driften av senteret. En 
hovedutfordring er å komme i kontakt med eldre i nærmiljø og gjøre dem oppmerksom på våre 
tilbud. 
 
Kafeteriadriften er sentral og betjenes av ansatte sammen med frivillige. Senteret har mange 
aktiviteter som hyggetreff med underholdning, diverse turer, sang, dans og musikk hver onsdag 
Det holdes foredrag og opplæring om ernæring, kosthold, mosjon , tekniske hjelpemidler - 
brann, tyveri, hørsel og bruk av høreapparat. Senteret har fast tilbud med herrefrisør, 
damefrisør, fotterapeut og hudpleie. 
 
Senteret har ulike aktiviteter/grupper som tur/stavgang, bridge, trim, frimerke, snekker, 
engelsk, litteratur, hobbygruppe, porselensgruppe og datagrupper, der brukerne får tilbud om 
internettopplæring. Det arrangeres påskemesse, julemesse etc. av hobbygruppen. 
Småreparasjoner av klær taes i mot på tirsdager. 
 


Strategier og tiltak 
Målet er å skape et miljø som kan virke helsefremmende og der brukerne trives. Skape et godt 
arbeidsmiljø for våre frivillige for at de skal føle seg sett og ivaretatt, 
og få lyst til å fortsette som frivillige på senteret.  
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Tabell 26 Lambertseter dagsenter 
Lambertseter dagsenter – 5,8 årsverk 
Lov om helsetjenesten i kommunene,  
Lov om Sosialtjenesten § 3-1 som omhandler 
"Generell forebyggende virksomhet 
Lov om helsepersonell 
Arbeidsmiljøloven 


Intensjonen i loven er å forhindre/forebygge 
sosiale problemer, i dette tilfellet i fht. eldre. 
Med sosiale problemer menes sosial isolasjon, 
ernæringsproblemer, manglende generell 
stimulering. 


 
Ansvarsområde  
Yte dagsentertjenester til eldre over 60 år 
 


Senteret skal være helseforebyggende tiltak 
for eldre, motvirke isolasjon og ensomhet, 
samt stimulere til av våre brukere holder seg 
friske og aktive. Senteret skal videre bidra til 
at eldre kan bo bedre og lengre i eget hjem. 


 
 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger 
Lambertseter dagsenter åpnet 2. mai i år, og tilbyr tjenester til ca. 40 eldre daglig. Dagsenteret 
er samlokalisert med noen av de andre forebyggende virksomhetene i bydelen, dvs. 
junior/ungdomsklubb og utekontakt for ungdom. 
 
Lambertseter dagsenter har som hovedmålsetting å gi et allsidig forebyggende tilbud til eldre 
med hensikt å opprettholde ulike funksjoner og sosialt nettverk. Det oppnås gjennom personale 
med kompetanse og erfaring fra arbeid med eldre. Det tilbys variert og næringsrik mat (frokost 
og middag), trim, høytlesning fra aviser, spørrekonkuranser, ulike spill, sang/musikk, turer i 
by/nærmiljø, fotterapeut/frisør, mulighet for medvirkning til utforming av dagsentertilbudet 
gjennom et brukerråd. 
  
Strategier og tiltak 
Målet er å etablere virksomheten slik at man oppnår maksimal brukertilfredshet, et budsjett 
som er tilpasset drift og personalressurser som fungerer i fht mengde og type arbeidsoppgaver 
som skal utføres. Det vurderes omgjøring av deltjenester med hensikt å redusere unødige 
kostnader og øke fleksibilitet og effektivitet. Det vurderes å opprette egen transporttjeneste for 
dagsentre i bydelen og legge denne tjenesten til dagsenter for eldre. 
 
Det har høsten 2007 fremkommet politiske signaler om at en vil avvikle tilbudet i egen regi, og 
i stedet kjøper tilsvarende plasser fra Sykehjemsetaten. Dette under forutsetning av at 
sykehjemsetaten skaffer tilfredsstillende tilbud innen egen bydel. 
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6.0 Funksjonsområde 2A Barnehager 
 
Tabell 27 Enheter for barnehager 


Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager Måltall    
2006 


Resultat  
2006 


Måltall    
2007 


Måltall    
2008 


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 1)  2 466 2 505  2 656  2 819


Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året 
netto endring i forhold til året før, i 
storbarnsekvivalenter 2)         
1) På dette måltallet vil det være rapporteringsplikt kun ved utgangen av året. Teller er antall barn som går i barnehage i bydelen. Nevner er 
antall barn som bor i bydelen 


2) Antall plasser er målt i storbarnsekvivalenter, dvs at en småbarnsplass er beregnet til to storbarnsplasser og at deltidsplasser er lagt sammen 
og omgjort til heltidsplasser. Antall barn som får plass med denne kapasitetsøkningen er avhengig av andelen småbarn som får plass og 
andelen deltidsplasser. 
 
Se budsjettnotat 2008-01. Med virkning fra 15.12.2007 tas det opp 22 barn, fordelt på 9 barn 
under 3 år i Rødstua, 9 barn under 3 år i Steinspranget, ett barn under 3 år i Munkelia, ett barn 
under 3 år i Nordseter og 2 barn over 3 år i Marmorberget. Dette utløser en økning i 
personalressurs med to pedagoger og fire assistenter, samt utvidelse av en styrerstilling med 
20% til bruk i miljøet. 
 


6.1 Enhet for barnehager – nord (BAN) 
 


Bauneveien
barnehage


Lille Ekeberg
barnehage


Rygin
barnehage


Sportsplassen
barnehage


Tyrihans
barnehage


Marmorberget
barnehage


Nylænde
barnehage


Knausen
barnehage


Lekern åpen
barnehage


Vårveien
barnehage


Drengestua
barnehage


Steinspranget
barnehage


Familie-
barnehager


Barneparkene


Enhet for
barnehager nord


Bydelsdirektør


 
 
Figur 14 Organisasjonskart Enhet for barnehager nord 
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Tabell 28 Enheter for barnehager nord 
Enhet for barnehager nord – 187,9 årsverk i kommunale barnehager 
Aktuelt lovverk: 
 Lov om barnehager med forskrifter 


 


Ansvarsområder  
12 kommunale barnehager 
2 parker 
3 veiledere i private familiebarnehager 
14 private barnehager  
21 familiebarnehager 
Budsjett og personalansvar for kommunale 
barnehager. 
Opplæring og utviklingsarbeid i forbindelse 
med kommunale og private barnehager 


• Etablere, utvikle og godkjenne nye 
barnehager 


• Samarbeid med bestillerenheten i 
forbindelse med opptak 


• Saksbehandling på barnehageområdet  
• Tverrfaglig samarbeid 
• Veiledning av nyutdannede 


førskolelærere 


 
Hovedmål: 


• Et overordnet mål er at barn i alderen 1-5 år skal få et tilbud om barnehageplass når 
foresatte ønsker det. Dette innebærer at kapasiteten i barnehagesektoren må økes 
betydelig fremover, og at det må legges til rette for utvikling av et differensiert tilbud. 


 
• Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges. Bydelen fortsetter arbeidet 


med å videreutvikle  det pedagogiske innholdet i alle kommunale  og private 
barnehager i tråd med veilederen ” A,B,C og 1,2,3. 


 
• Barnehagene har fokus på å styrke barnas mulighet for språkutvikling. 


 
 


Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Befolkningsframskriving for Oslo Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2008 – 01.01.2010 viser 
en økning av antall barn i alderen  0 – 5 år  fra 3663 til 3915 ( 6,9 % økning), noe som 
innebærer en forventet økning på 252 barn. I november 2007 er det totalt 307 barn som står på 
søkeliste til barnehageplass. Av disse er 270 barn under 3 år.  
 
Innen utgangen av 2007 vil det være at det etablert 144 nye plasser i barnehage i bydelen. I 
løpet av 2008 er planen at det ytterligere er etablert 160 nye barnehageplasser, hvorav 8 er i 
private familiebarnehager.  
 
I 2009 – 2010 er det planlagt etablert 108 plasser i kommunale og private barnehager. Det 
arbeides med planer for videre utbygging i samarbeid med Omsorgsbygg om 
etablering/utvidelse av Nordseter barnehage, Munkerud gård, lokaler på Ljan skole, utvidelse 
av Kaptein Oppegårdsvei barnepark, prestebolig i Kaptein Oppegådsvei, på tomt i Radarveien 
88. I tillegg har private aktører meldt sin interesse for å kjøpe tomt/bygninger for å drifte 
barnehager i Bydel Nordstrand. Det vil bli  utarbeidet en rullering av Handlingsplanen for 
barnehager i løpet av første halvår 2008. 
 


Strategier og tiltak for resultatenhet for barnehager, nord: 
 
Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet 
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Kompetanseutvikling og faglig likebehandling i private og kommunale barnehager.  
Barnehagene har opplæringsutvalg hvor statlige midler brukes til kompetanseutvikling  blant 
personalet i kommunale, private og familiebarnehager. 10 barnehager , både kommunale og 
private, er med i et forskningsprosjekt om sosial kompetanse. 
 
Bydelen har veiledning med nyutdannede førskolelærere som et ledd i sosialiseringen til yrket 
og til arbeidsplassen. Bydelen har inngått gjensidig og forpliktene samarbeidsavtale med 
Høgskolen i Oslo hvor noen av målene er å utvikle praksisarenaer som skal bidra til en 
kvalitativ god profesjonsutdanning og hvor barnehagenes praksisfelt kan være arena for 
forsknings- og utviklingsarbeid. 
 
Kvalitetsystem. 
De kommunale barnehagene har bydelens kvalitetsystem som sikrer at bydelens tjenester 
arbeider i tråd med gjeldene myndighetskrav. 
 
Veiledningstjeneste til familiebarnehager: 
Bydelen selger veiledningstjeneste til 6 private familiebarnehager, forankret i Lov om 
barnehager og forskrift som omhandler familiebarnehager. 
 
Miljøfyrtårn. 
Det er 2 barnehager som er miljøtårnsertifisert.  
 
Rekruttering av personale. 
Etterspørselen etter førskolelærere øker i takt med barnehageutbyggingen. Bydelen vil ha 
behov for minimum 30 førskolelærere i denne forbindelse. Bydelen har ca 20 dispensasjoner 
fra kravet om førskolelærerutdanning og rekrutteringsarbeidet vil i tiden fremover blir enda 
mer krevende og må ha høy prioritet. 
Veiledning av nyutdannede førskolelærere er et ledd i rekrutteringsarbeidet.  
 
Arbeidsrelatert deltidsutdanning. 
Før å øke andelen førskolelærere er bydelen med i samarbeidet mellom  Oslo kommune og 
Høgskolen i Oslo om arbeidsrelatert deltidsutdanning.  Bydelen  skal bistå med praktisk 
tilrettelegging og oppfølging av studentene, samt  ha veiledningsansvar. 
 
Barnehagene har fokus på å styrke barnas mulighet for språkutvikling 
Flerkulturelt arbeid – språkstimulering. 
Det er tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon, fagsenter og barnehage om ” språk 4”. Et av 
tiltakene er gruppetilbud for barn uten barnehageplass. Barna er noen timer i barnehage 
sammen med andre barn og de får grunnleggende begrepsinnlæring og generell 
språkopplæring. Et av målene er at familien skal ønske barnehageplass for barnet. 
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6.2 Enhet for barnehager – sør (BAS) 
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Figur 15 Organisasjonskart Enhet for barnehager sør 
 
Ansvarsområde: 
 
Tabell 29 Enhet for barnehager sør  
Enhet for barnehager sør – 144,70 årsverk i kommunale barnehager 
Aktuelt lovverk  
Lov om barnehager med forskrifter  
Ansvarsområder  
12 kommunale barnehager 


• 14 private barnehager  
• 21 familiebarnehager 
• Budsjett og personalansvar for 


kommunale barnehager. 
• Opplæring og utviklingsarbeid for  


kommunale og private barnehager 


• Etablere, og godkjenne nye barnehager i 
samarbeid med helse- og miljøkonsulent 


• Samarbeid med bestillerenheten i forbindelse 
med opptak og informasjon 


• Saksbehandling på barnehageområdet  
• Tverrfaglig samarbeid 
• Samarbeide med HiO  i forbindelse med 


arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning  
 
 
 
Hovedmål: 


• Et overordnet mål er at barn i alderen 1-5 år skal få et tilbud om barnehageplass når 
foresatte ønsker det. Dette innebærer at kapasiteten i barnehagesektoren må økes 
betydelig fremover, og at det må legges til rette for utvikling av et differensiert tilbud. 


 
• Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges. Bydelen fortsetter arbeidet 


med å videreutvikle  det pedagogiske innholdet i alle kommunale  og private 
barnehager i tråd med veilederen ” A,B,C og 1,2,3. 


 
• Barnehagene har fokus på å styrke barnas mulighet for språkutvikling. 
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Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Innen utgangen av 2007 vil det ha blitt etablert 144 nye plasser i kommunale og private 
barnehager i bydelen. For å innfri målet om at alle som ønsker det skal få en barnehageplass, er 
det satt opp 2 midlertidige paviljonger i påvente av ferdigstillelse av de endelige. 
 
Alle barnehagene i Bydel Nordstrand har tatt i bruk og implementert veilederen ABC og 1,2,3 i 
sin drift.  
 


Strategier og tiltak  
Bydelen har igangsatt et merinntakprosjekt  hvor det tas sikte på å ta inn flere barn i avdelinger 
som har et stort leke- og oppholdsareal innen utgangen av 2007 eller primo januar 2008. For å 
ivareta kravet om pedagogisk bemanning vil det bli opprettet en ny stilling som pedagogressurs 
i bydelen. Barnehager som tar inn flere barn vil få tildelt  en andel av pedagogressursen.   


Barnehagenes pedagogiske innhold og kvalitet 
Kompetanseutvikling og faglig likebehandling i private og kommunale barnehager.   
Det er nedsatt et opplæringsutvalg i bydelen hvor både private og kommunale barnehager er 
representert. Opplæringsutvalget har ansvar for fordeling av statlige midler som er øremerket 
til kompetanseutvikling i alle barnehagene. Over en 3 – 4 årsperiode har 10 kommunale og 
private barnehager, meldt sin interesse for å være med i et forskningsprosjekt om sosial 
kompetanse i regi av Høgskolen i Oslo. Bydelen har veiledning med nyutdannede 
førskolelærere som et ledd i sosialiseringen til yrket og til arbeidsplassen. Bydelen har inngått 
gjensidig og forpliktene samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo hvor noen av målene er å 
utvikle praksisarenaer som skal bidra til en kvalitativ god profesjonsutdanning og hvor 
barnehagenes praksisfelt kan være arena  for forsknings- og utviklingsarbeid. Det tas sikte på 
ansette førskolelærer som skal bistå og drive veiledningsarbeid i de barnehagene som tar inn 
flere barn. Det drives nettverksarbeid blant styrerne. 
 
Kvalitetsystem. 
De kommunale barnehagene har bydelens kvalitetsystem som sikrer at bydelens tjenester 
arbeider i tråd med gjeldene myndighetskrav. 
 
Veiledningstjeneste til familiebarnehager: 
Bydelen selger veiledningstjeneste til 6 private familiebarnehager, forankret i Lov om 
barnehager og forskrift som omhandler familiebarnehager. 
 
Miljøfyrtårn. 
Det er 2 barnehager som er miljøtårnsertifisert.  
 
Rekruttering av personale. 
Etterspørselen etter førskolelærere øker i takt med barnehageutbyggingen. Bydelen vil ha 
behov for minimum 30 førskolelærere i denne forbindelse. Bydelen har ca 20 dispensasjoner 
fra kravet om førskolelærerutdanning og rekrutteringsarbeidet vil i tiden fremover blir enda 
mer krevende og må ha høy prioritet. 
Veiledning av nyutdannede førskolelærere er et ledd i rekrutteringsarbeidet.  
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Arbeidsrelatert deltidsutdanning. 
Før å øke andelen førskolelærere er bydelen med i samarbeidet mellom  Oslo kommune og 
Høgskolen i Oslo om arbeidsrelatert deltidsutdanning.  Bydelen  skal bistå med praktisk 
tilrettelegging og oppfølging av studentene, samt  ha veiledningsansvar. 
Ventelistetall 
 
Styrking av barns språkutvikling: 
Flerkulturelt arbeid – språkstimulering. 
Det er tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon, fagsenter og barnehage om ” språk 4”. Et av 
tiltakene er gruppetilbud for barn uten barnehageplass. Barna er noen timer i barnehage 
sammen med andre barn og de får grunnleggende begrepsinnlæring og generell 
språkopplæring. Et av målene er at familien skal ønske barnehageplass for barnet. 
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7.0 Funksjonsområde 2B Oppvekst 
 
 


7.1 Enhet for SFO 
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Figur 16 Organisasjonskart Enhet for SFO 
 
 
Tabell 30 Enhet for SFO 
Enhet for SFO – 87,82 årsverk 
Opplæringsloven   
SFO er et tilbud til alle barn fra 1. til 4. klasse 
og til barn med særskilte behov fra 1. til 
7.klasse. 


 


• 9 SFO virksomhet ved 9 grunnskoler 
• 2 spesialbaser  
• Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler  


Drift av egne SFO-tilbud knyttet opp til 
spesialklasser ved 3 av skolene, de fleste av disse 
barna kommer fra andre bydeler. 


 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger 
Målet er at barn og foreldre opplever skolefritidsordningen som et trygt og fleksibelt tilbud. 
Bydel Nordstrand driver SFO-virksomhet ved 9 grunnskoler med tilbud for til sammen 1884  
barn i 1.,2.,3.og 4.klasse. I tillegg driver bydelen egne SFO-tilbud knyttet opp til spesialklasser 
ved 3 av skolene, de fleste av disse barna kommer fra andre bydeler. Bostedsbydelene betaler 
for disse plassene. 
 
Ved Kastellet skole er det ordinære SFO-tilbudet og tilbudet for SFO i spesialklassene integrert 
som en del av ”aktivitetskolen”. Det er inngått kontrakt mellom bydelen og skolen om driften 
av SFO. 
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Det er 2 private SFO-tilbud i regi av private skoler. 
 
Tabell 31 Skolefritidsordninger i bydelen 


SFO'er   


Egne 
plasser 
1-4 trinn


Salgs-
plasser


Kjøps-
plasser 
1-6 trinn


Kjøps-
plasser fra 


7 trinn Sum 


72991 Kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler   12
  


16 260


12524 Bekkelaget skole SFO 
 


270     270


12534 Ekeberg skole SFO 
 


260     260


12553 Karlsrud skole SFO 
 


170     170


12559 Lambertseter skole SFO 
 


155     155


12564 Ljan skole SFO 
 


106     106


12574 Munkerud skole SFO 
 


278     278


12576 Nedre Bekkelaget skole SFO 
 


138     138


12577 Nordstrand skole SFO 
 


183     183


72893 Nedre Bekkelaget SFO Spesialbase 
 


0 
 


6    6


72894 Kastellet SFO spesialbase 
 


3
 


7    10


72895 Karlsrud SFO spesialbase 
 


2
 


8    10


72898 Kastellet SFO 
 


21     21


  Private SFO'er 
 


100     100


Sum   1884 21 12
 


16 1917
 
 
Antall barn i bydel Nordstrand som benytter skolefritidsordningen ligger noe over 
gjennomsnittet i Oslo. 


 
Driften av SFO, med unntak av husleie, skal l holdes innenfor rammen av foreldrebetalingen. 
 
Bydelen kjøper SFO-plasser, til barn med særskilte behov, i flere bydeler. Dette gjelder barn 
som er elever ved spesialskoler og som i tillegg får SFO-plass ved samme skole. Det foreligger 
forslag om overføring av SFO til Utdanningsetaten. Bydel Nordstrand vil da ha ansvar for kjøp 
av plass til barn med særskilte behov fra 7- klasse og oppover. Dette gjelder 16 barn for våren 
2008, og ytterligere 3 barn fra høsten 2008. 
 


Strategier og tiltak  
Byrådet foreslår å overføre ansvaret for SFO fra bydelen til Skoleetaten f.o.m. 01.08.2008. 
 
 


 61







 


7.2 Enhet for barnevern 
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Figur 17 Organisasjonskart Enhet for barnevern 
 
Ansvarsområde:  
 
Tabell 32 Barneverntjenesten 
Barnevernstjenesten - 19 årsverk. 
Aktuelt lovverk: Lov om barneverntjenester 
Ansvarsområder 
Barneverntjenesten gir råd og veiledning til brukere og samarbeidspartnere, behandler 
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser for å vurdere behov for hjelpetiltak. 
 
 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger 
Barneverntjenestens hovedmål er beskrevet  i § 1-1: lov om barneverntjenester. 
Formålet med loven er ”å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, og å bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstvilkår.” 
 
Barneverntjenesten følger opp hjelpetiltakssakene i og utenfor familien, omsorgssaker 
(fosterhjem og institusjoner) og plasseringer etter adferdsparagraf. Når en ikke oppnår 
samtykke, saksbehandler barneverntjenesten saker som fremmes for Fylkesnemnda for sosiale 
saker. Dersom disse påklages følger barneverntjenesten sakene til klagebehandling i 
rettsystemet. 
 
Barneverntjenesten behandler søknader om utenlandsadopsjon ved utarbeidelse av 
sosialrapport som godkjenner søkerne som fosterhjem med tanke på adopsjon, og formidling av 
søknaden til Barne- ungdoms- og familieetaten (BUFetat). 
 
Barneverntjenesten deltar i ulike tverrfaglige samarbeidsfora som ressursteam knyttet til 
ungdomsskolene, rusplangruppe og Salto arbeidsutvalg. Alle saksbehandlere er kontaktperson 
mot en samarbeidspartner og ansvarlig for oppfølging av disse. 
 
Familieteamet 
Familieteamet ble opprettet 2/1-07 og er et hjelpetiltak innenfor familien. Teamet består av 3 
personer med  barnefaglig utdanning og varierende grad av familieterapeutisk 
utdanning/erfaring. De arbeider med endringsarbeid og styrking av foreldrenes 
omsorgskompetanse. I enkelte familier fungerer teamet også som et kompenserende tiltak slik 
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at den totale omsorgssituasjonen blir tilfredsstillende. Barneverntjenesten bestiller tjeneste fra 
familieteamet i henhold til tiltaksplanen i saken. 
 
Barneverntjenesten har i 2007 hatt en økende antall meldinger, med påfølgende økt antall 
undersøkelser og tiltakssaker. Dette har medført at utgiftene til barnevern har økt, etter en 
nedgang i 2005 og 2006. På bakgrunn av et stadig økende antall saker er det foreslått at 
budsjettet økes i 2008. Hovedutfordringen framover er å finne tiltak for å redusere tiltakene 
som gis utenfor familien. Dersom barnevernet klarer å gi et tilfredstillende tilbud innen 
familien er dette både det beste for barn og familie samt mer kostnadseffektivt. Dette krever 
imidlertid både ressurser og høy kompetanse. Barneverntjenesten skal jobbe med temaet 
kostnad per barn i effektiviseringsnettverk i regi av HEV i 2008. Barneverntjenesten iverksatte 
i januar 2007 et eget familieteam for å jobbe forebyggende i familier. Dette skulle erstatte 
tidligere kjøpte tiltak til dette formålet. Tiltaket vurderes som vellykket, det kan dokumenteres 
en inntjening på ca. 1.5 millioner kr. på årsbasis. Det vurderes at en utvidelse av familieteamet 
vil ha en ytterligere økonomisk effekt. 
 
På driftsiden sliter barneverntjenesten fortsatt med fristoversittelser, da bydelen hadde en 
markant økning av meldinger i første halvår 2007. På bakgrunn av dette ble det opprettet en ny 
stilling fra 1/8-07. 


 
Strategier og tiltak: 
Måltallene innebærer avsluttede undersøkelser innen frist: Barneverntjenesten fikk en stilling 
til i 2007 som  en styrking av mottak / undersøkelsesgruppa. Dette bedrer kapasiteten. 
Fokuset på å holde frist er stort og det arbeides kontinuerlig med strategier for å få dette til. 
 
Måltall tilsyns- og oppfølgingsbesøk 
Som en del av internkontrollarbeidet er det laget rutiner for oppfølging av dette. 


 
Økonomisk reduksjon 
Videreutvikling av familieteamet synes å være en forutsetning for å fortsette reduksjonen av 
utgifter innenfor familien. En videreutvikling av lokalbaserte tiltak vil også kunne bidra til en 
reduksjon i utgiftene utenfor familien, der antall liggedøgn på institusjon vil være et 
nøkkelområde for bydelens barnevern i 2008. 
 
Tabell 33 Måltall barnevern 
Måltall for: Funksjonsområde 2B – Oppvekst 
(Barnevern – VST) 


Måltall    
2006 


Resultat  
2006 


Måltall    
2007 


Måltall    
2008 


Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd 100% 93,6% 100% 100%
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd 100% 98,8% 100% 100%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 
18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret 4 2,8 4 4
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 
18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 2,8 4 4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 3,3 4 5
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Tabell 34 Nøkkeltall oppvekst 


Kildegrunnlag
Nøkkeltall i bydelsbudsjett for 
FO2B Oppvekst 


Oslo 
2004 


Oslo 
2005 


Oslo 
2006 


Nordstrand 
2004 


Nordstrand 
2005 


Nordstrand 
2006 


 
Barnevernet             


  
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-
17 år - barneverntjenesten 


7 524 7 690 8 290 6 669 6 009 5 196 Kostra-bydel   
nivå 2 


Andel barn med barneverntiltak i 
forhold til innbyggere 0-17 år 


3,8 3,8 4,0 2,4 2,2 2,4 Kostra-bydel   
nivå 2 


Antall barn i tiltak i familien i løpet 
av året 


2 631 2 782 3 006 157 151 173 Kostra-bydel   
nivå 3 


Antall barn i tiltak utenfor familien i 
løpet av året 


1 303 1 263 1 331 75 71 68 Kostra-bydel   
nivå 3 


Antall barn i tiltak i familien pr 
31.12 


1 960 2 153 2 322 120 119 131 Årsstatistikk 
Tabell 2-4-1-
A1 


Antall barn i tiltak utenfor familien 
pr 31.12 


1 029 975 1 074 41 44 51 Årsstatistikk 
Tabell 2-4-1-
A1 


Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 
252) pr barn i barnevernet 


148 
630 


148 
530


149 667 205 550 205 768 143 992 Kostra-bydel   
nivå 2 


Brutto driftutgifter pr barn (f. 244) 32 003 33 116 32 011 35 294 32 962 27 359 Kostra-bydel   
nivå 2 


Brutto driftsutgifter pr barn i 
opprinnelig familie (f. 251) 


41 881 47 905 47 839 63 484 95 093 59 272 Kostra-bydel   
nivå 2 


Brutto driftsutgifter pr barn utenfor 
opprinnelig familie (f. 252) 


399 
556 


407 
813


440 105 578 573 501 324 475 529 Kostra-bydel   
nivå 2 


Andel barn med tiltak i familien av 
alle barn i tiltak i løpet av året 


66,1 67,9 69,3 67,7 68,0 71,8 Kostra-bydel   
nivå 3 - beregn.


Antall oppholdsdøgn i 
barnevernsinstitusjoner* 


83 192 74 807 86 146 5 841 4 912 5 960 Årsstatistikk 
Tab 2-4-2-B1 


Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr 
barn i barnevernsinstitusjon 


194 196 191 209 158 206 Årsstatistikk 
Tabell 2-4-2-
B1 


Helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste 


        
  


Netto driftsutgifter til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelse pr 
innbygger 0-20 år (f. 232) 


1 397 1 410 1 474 1 303 1 390 1 260 
Kostra-bydel   
nivå 2 


Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 
0-18 år (f. 232)** 


31,4 28,2 27,8 22,8 23,2 22,7 
Kostra-bydel   
nivå 3 


Tilbud til barn og unge         


  
Netto driftsutgifter til 
aktivitetstilbud barn og unge pr 
innbygger 0-18 år*** 


1 160 1 121 1 196 623 846 395 
Kostra-bydel   
nivå 3 


Nøkkeltallene over for Oslo = 
bydelene totalt 


      
 


* Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning. Årsstatistikk for 2005/2006 er korrigert 
** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil . Antall årsverk per år/innbyggere 0-18 år  
      per 1.1. året etter (for eksempel antall årsverk 2006/innbyggere 1.1.2007)    
** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil .Antall årsverk per år/innbyggere 0-18 år per 1.1.året etter 
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8.0 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 
 


8.1 Enhet for hjemmesykepleie 
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Figur 18 Organisasjonskart Enhet for hjemmesykepleie 
 
 
Tabell 35 Enhet for hjemmesykepleie 
Enhet for hjemmesykepleie -  111,18 årsverk inkludert enhetsleder 
Ansvarsområde:  
Aktuelle lovverk: 
• Lov om helsetjenester i kommunene 
• Lov om Helsepersonell  
• Lov om pasientrettigheter  
• Lov om Arbeidsmiljø  
• Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting 


• Forskrift av 08.06.01 nr 676 om 
individuelle planer etter 
helselovgivningen 


• Forskrift om individuell plan  
 
Ansvarsoppgaver: 
Hjemmesykepleien skal ha en brukerorientert 
og effektiv tjeneste som skal ha nødvendig og 
tilstrekkelig kvalitet, og med stor grad av 
trivsel for de ansatte. Brukerne skal gis en 
nødvendig pleie og omsorgstjeneste slik at de 
kan bli boende i eget hjem så lenge som 
mulig. 


Hjemmesykepleie omfatter områder som: 
• Personlig stell og hygiene, dusj , bad, 


elastiske strømper 
• Sykepleieoppgaver som sårskift, 


oppfølging av diabetes, vurdering av 
sykdomstilstand og oppfølging av 
dette 


• Ernæringsoppfølging, tilbereding av 
mat, mating 


• Legemiddelhåndtering, injeksjoner, 
multidose,  


• tilsyn og veiledning 
• Forebygge brannfare 
• Ringetilsyn 
• Kateterisering/stomi 
 


 


Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Hjemmesykepleien skal omorganiseres innen 04.02.2008 slik at det blir 4 distrikter, mot 3 i 
dag. Organisering av distriktene innebærer at tjenesten blir mer effektiv ved å redusere 
kjøre/gangtid gjennom endring av roder. Distriktene får nye navn ut fra geografisk plassering. 
Det foreslås å gjøre om en stilling til opplæringssykepleier i hele hjemmetjenesten som kan gi 


 66







tjenesten økt kompetanse og kvalitet. Dette innebærer at lederne får mer tid til ledelse og 
herunder tettere oppfølging av de ansatte.  
 
Hjemmesykepleien ønsker å være med i et prosjekt etter modell av Stokke – prosjektet som 
innebærer en total vurdering av brukerbehov i hjemmetjenestene og utrede behovet for 
kompetanse og bemanning i tjenestene som samsvarer med brukerbehovene. Byrådet sier at 
”de ønsker å prøve ut PAS etter en modell fra Stokke kommune”.   
 
Hjemmesykepleien arbeider kontinuerlig med å dimensjonere tjenestene for å få best mulig 
samsvar mellom behov og ressurser. Det har i 2007 vært en økning i estimert tid og antall 
brukere. Dette er brukere med omfattende og sammensatte behov. Det er flere og økende antall 
brukere som trenger hjelp på kveld og helg. Det dokumenteres i Gerica og Iplos som er innført 
i tjenesten. På slutten av 2007 er antall vedtak redusert gjennom et nært samarbeid med 
bestillerenheten. 
 
Brukervalg: 
Byrådet vil gjennomføre brukervalg i hjemmesykepleien i alle bydeler i løpet av høsten 2008.  
 
I Oslo Kommune ble brukervalgsordningen innen praktisk bistand innført i alle bydeler fra 
våren/høsten 2006 etter at ordningen var prøvd ut i de tidligere bydelene Lambertseter og 
Nordstrand i perioden 2003 – 2005. Målsettingen for innføring av brukervalg er som i praktisk 
bistand:  


- Valgfrihet for brukerne 
- Bedre kvalitet 
- Å sikre effektiv ressursutnyttelse 


 
 
 
Utfordringer i innføring av  brukervalg i hjemmesykepleien innebærer:  
 


- Etablering av gode rutiner og praksis for kommunikasjon mellom bestiller og 
hjemmesykepleien i Gerica-systemet. 


- Tilstrekkelig opplæring i Gerica for de ansatte. 
- Etablering av ordninger for koordinering og samarbeid mellom hjemmetjenesten og de 


private leverandører. 
- Avklaring av hvordan (akutte) endringer i brukers hjelpebehov innenfor 


brukervalgsordningen skal håndteres 
- Utrede behov for administrative ressurser i forbindelse med kontroll av 


fakturagrunnlag. 
- Større krav til rapportering og dokumentasjon. Vurdere innføring av Håndterminaler for 


å redusere tidsbruk og bedre dokumentasjonen.  
- Ny gjennomgang av vedtak før iverksettelse av brukervalgordningen. 


 
Sykefravær: 
Det arbeides aktivt for å få ned sykefraværet ved blant annet tett oppfølging gjennom IA-
avtalen.  I 2007 har hjemmetjenesten hatt  et sykefraværsprosjekt i samarbeid med NAV. Dette 
har medført noe reduksjon av langtidsfravær. Korttidsfraværet er fortsatt en stor utfordring i 
den daglige driften. Kompetansen i forhold til oppfølging av ansatte har økt  og tilrettelegging 
har blitt utført for mange ansatte.  Bydelens nærværsprosjekt i 2008 vil også gjelde 
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hjemmetjenesten. Sykefraværet totalt har gått ned på grunn av prosjektet og mer kompetanse 
innen IA. 
 
Driften planlegges med en brukertid på 60 % for hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien er 
avhengig av at Bestiller gir utfører vedtak ut i fra de ressurser tjenesten har. Innføring av 
innsatsstyrt finansiering i hjemmetjenesten i 2008 vil bidra til dette.  
 
Det er opprettet en HMS-gruppe i 2007, hvor avvik og nye rutiner blir behandlet. Dette 
innebærer at ansatte sender avvik på HMS rutiner som blir behandlet og utført. HMS-gruppa 
utarbeider nye rutiner i forhold til arbeidsmiljø.  
 
Opplæringsplan utarbeides hvert år. Det er et stort behov for mer opplæring innen Gerica, 
tiltaksplaner og  prosedyrer. Ekstravakter og vikarer trenger opplæring. Vi har studenter/elever 
som  vi gir  veiledning og oppfølging. Det arbeides derfor kontinuerlig med ulike 
opplæringstiltak i bydelen og stillingen som fagutviklingssykepleier vil bli opprettet.  
 
Hjemmesykepleiens kvalitetssystem er i kontinuerlig utvikling. Det skal innføres et nytt system 
i bydelen. Hjemmetjenesten har opprettet en kvalitetskomitè som skal utarbeide og revurdere 
prosedyrer.  
 
FleXiteam 
Det er et stort behov for ekstravakter i hjemmesykepleien. Det ble i 2007 startet et prosjekt med  
opprettet midlertidig stillinger som skulle avhjelpe tjenesten ved akutte behov. Det er stort 
behov for å videreføre FleXiteamet for 2008 med ansette i faste stillinger. Det foreslås å 
opprette flere stillinger i 2008 slik at tjenesten innebærer 8 stillinger. Den kompetansen som 
trengs er 3 sykepleierstillinger og 5 hjelpepleierstillinger. Det å ha en forsvarlig 
grunnbemanning for denne uforutsigbare tjenesten er både økonomisk riktig og ikke minst 
beste for bruker. FleXiteamet blir finansiert av vikarmidler i tjenesten. 
 
Multidose: 
Multidose er et system der den enkelte bruker får tabletter og kapsler utlevert fra apotek ferdig i 
poser til hvert tidspunkt for inntak. Innføringen av mulitidose til alle brukere har ført til en 
bedre arbeidssituasjon for sykepleierne med besparelse i tid og mindre fare for 
feilmedisinering. Multidose koster for hjemmesykepleien 50 kr pr bruker i uka. 
Tjenesten får 500 kr pr bruker pr år for å ha multidose til bruker fra oppgjørskontoret for 
behandlere i Oslo.  
 
Brukerundersøkelse: 
Byrådet har vedtatt at det skal foretas årlige kvalitetsmålinger i hjemmetjenesten.  Målet er at 
80 % av våre brukere skal være fornøyde.  Det er utarbeidet en oppfølgingsplan for 
brukerundersøkelsen som var i 2006. Ny brukerundersøkelse er gjennomført i november 2007.  
 


Strategier og tiltak 
Tjenesten vil reduseres i forhold til  utførte timer i 2008. Tjenesten kan utføre 113 309 timer i 
år 2008 ut i fra gitt budsjett.  
 
Brukervalg på hjemmesykepleie kan føre til endringer for tjenesten. Innføring av brukervalg 
betyr blant annet at penger skal følge vedtak (innsatsstyrt finansiering). Det er ønske om å 
prissette tjenesten. Dette vil føre til at tjenesten kan styres bedre. 
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Det er i dag et økende behov for kompetanse innen psykiatri i bydelen. Det trengs økt 
kompetanse på dette området  innen Bestiller, hjemmesykepleien og sosialtjenesten.  Det vil 
derfor bli arbeidet for et tettere og nærere samarbeid med psykiatritjenesten i bydelen.  
 
Tjenesten har en stor utfordring med å rekruttere og beholde kvalifisert pleiepersonell. For å 
kunne møte krav til kvalitet, dokumentasjon og rutiner må det legges inn kompetansehevende 
tiltak for ledere.  
 
Det forutsettes at tjenesten følger opp med den årlige brannsjekk hjemme hos bruker.  
 
Tabell 36 Måltall pleie og omsorg 
Måltall for : FO3 Pleie- og omsorg Måltall Resultat Måltall Måltall 
  2006 2006 2007 2008 
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel 
fornøyde brukere > 80% 72 % > 80% > 80%
Andel årsverk i brukerrettet pleie- og 
omsorgstjeneste med fagutdanning 1) Ingen 66 % Ingen >70%
Andel kommunalt ansatte i brukerrettet pleie- og 
omsorgstjeneste i 80% stilling eller mer Ingen 49 % Ingen >55%
 
1)Andel årsverk i brukerrettede pleie- og omsorgstjenester (KOSTRA-funksjon 234, 253 og 254) med relevant 
fagutdanning. Indikatoren uttrykker formell kompetanse hos personellet. Helse-og sosialfaglige utdanninger 
defineres gjennom Sosial- og helsedirektoratets og SSBs arbeid med register for helse- og sosialpersonell. I tillegg 
er enkelte andre fagutdanninger inkludert fordi de er relevante ut fra tjenestemottagernes behov. 
 
 


8.2 Enhet for praktisk bistand 
 
 


 
 
 
  


Figur 19 Organisasjonskart Enhet for praktisk bistand 


Spesialkonsulent Fotpleie


Distrikt Ekeberg/
Bekkelaget


Distrikt Nordstrand/
Lambertseter


Enhet for
praktisk bistand


Bydelsdirektør
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Tabell 37 Enhet for praktisk bistand 
Enhet for praktisk bistand - 47,08 årsverk - Fotpleie 0,5 årsverk  
Ansvarsområde:  
Aktuelle lovverk: 
• Lov om sosiale tjenester § 4-2 og 4-3 
• Lov om Helsepersonell  
• Lov om pasientrettigheter  
• Lov om Arbeidsmiljø  
• Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting 


• Forskrift av 08.06.01 nr 676 om 
individuelle planer etter 
helselovgivningen 


 
Ansvarsoppgaver: 
Praktisk bistand skal ha en brukerorientert og 
effektiv tjeneste som skal ha nødvendig og 
tilstrekkelig kvalitet, og med stor grad av 
trivsel for de ansatte. 


• Personlig stell som morgenstell, 
kveldsstell, dusj/bad 


• Renhold, støvtørking, støvsuging, 
gulvvask  


• Vindusvask 
• Tekstilbehandling med klesvask, 


tekstilbehandling 
• Ernæring; tilberede mat,  
• Handling 
• Forebygge brannfare 
 


 
 


Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Praktisk bistand omorganiseres innen 04.02.2008. Det er 2 distrikter for praktisk bistand 
Organiseringen av distriktene vil bli endret i forhold til roder slik at tjenesten blir mer effektiv 
som vil redusere kjøre/gangtid. Distriktene vil få nye navn som blir lettere å identifisere seg 
med både for bruker/ansatt. Opplæringssykepleier ligger i stab hos enhetsleder for 
hjemmesykepleie, men skal også dekke praktisk bistand sitt opplæringsbehov. Praktisk bistand 
skal organiseres slik at brukerne får sin faste hjemmehjelper å forholde seg til, så langt dette er 
mulig.  
 
Praktisk bistand arbeider kontinuerlig med å dimensjonere tjenestene for å få best mulig 
samsvar mellom behov og ressurser. Brukervalg startet som et prosjekt i gamle Bydel 
Nordstrand/Lambertseter så innføringen av brukervalg for alle bydeler i 2006 førte ikke til 
store endringer. System for prising av tjenester og fakturering mellom bestiller og utfører vil 
innføres i 2008. Brukervalg krever mye administrasjon i forhold til å lære opp alle ansatte på 
Gerica og kontroll av alle utførte oppdrag/fakturering.   
 
Det arbeides aktivt for å få ned sykefraværet ved blant annet tett oppfølging gjennom IA-
avtalen.  I 2007 har hjemmetjenesten hatt  et sykefraværsprosjekt i samarbeid med NAV. Dette 
har medført noe reduksjon av langtidsfravær. Det er utarbeidet handlingsplaner for 
nærværstiltak innen hvert distrikt som har gitt gode resultater. Korttidsfraværet er fortsatt en 
utfordring i den daglige driften. Kompetansen i forhold til oppfølging av ansatte har økt  og 
tilrettelegging av arbeidet har blitt utført for mange ansatte.  Sykefraværet totalt sett har gått 
noe ned på grunn av prosjektet og en økt kompetanse innen IA.  
 
Brukerne skal nå få tilbud om minimum fire timer praktisk bistand i måneden. For å 
imøtekomme dette må antall brukere reduseres noe. Det er et behov for et FleXiteam også 
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innen praktisk bistand. Det opprettes derfor 2 hjemmehjelpstillinger i FleXiteamet. Disse har 
80 % brukerrettet tid, noe som gir mer tid til brukerne. 
 
Arbeidsmiljø: 
Det er i 2007 opprettet en HMS-gruppe som behandler avvik og nye rutiner.  
 
Opplæring: 
Opplæringsplan utarbeides hvert år. Det er behov for opplæring i bruk av Gerica, forflytnings – 
og løfteteknikk, vold og trusler og  prosedyrer i tjenesten.  
 
Kvalitet: 
Praktisk bistands kvalitetssystem er i kontinuerlig utvikling. Det er i 2007 dessuten innført et 
nytt kvalitetssystem for hele bydelen. Hjemmetjenesten har opprettet en kvalitetskomité som 
skal utarbeide og revurdere prosedyrer.  
 
Brukerundersøkelse: 
Byrådet har vedtatt at det skal foretas årlige kvalitetsmålinger i hjemmetjenestene.  Målet er at 
80 % av våre brukere skal være fornøyde.  Det er utarbeidet en oppfølgingsplan for 
brukerundersøkelsen som var i 2006. Ny brukerundersøkelse er gjennomført i november 2007.  
 


Strategier og tiltak  
Det er for tjenesten flere forhold som vil ha innvirkning i 2008. Tjenesten kan utføre 57 606 
timer i år 2008 med de ressurser som ligger i budsjettet. Bystyret vedtok i forbindelse med 
behandling av budsjett 2007 at ”Personer som har eller får vedtak om praktisk hjelp i hjemmet 
skal tilbys minimum 4 timer pr mnd. Fordelingen av timene, herunder avtale om antall besøk, 
skal skje i nært samarbeid med den enkelte tjenestemottaker”.  Det vil gi en økning av utførte 
timer. Praktisk bistand utfører lette pleieoppgaver og matlagning. Det gjør at tjenesten også har 
mye oppdrag på kveld/helg. Dette vil føre til økt behov for flere hjemmehjelpsstillinger. Det er 
et stort ønske om at midler følger vedtak fra 2008 slik at tjenesten får en bedre kontroll på bruk 
av riktig bruk av ressurser.  
 
Det forutsettes at tjenesten følger opp med den  årlige brannsjekk hjemme hos bruker. 
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Tabell 38 Budsjett 2008 – Kostra-funksjon 254 – Mengde og pris 
Hjemmetjenester 


- Kostrafunksjon 
254 - Forventet 
antall utførte 
vedtakstimer 


hjemmetjeneste pr. 
mnd. - 


årsgjennomsnitt 1.) 


Vedtakstimer til 
mottakere 66 år 
og under/ antall 
mottagere 66 år 


og under 


Vedtakstimer til 
mottakere 67 år 
og over/ antall 


mottagere 67 år 
og over Sum 


Forventet 
pris/kostnad pr 


vedtakstime 


Forventet 
årskostnad 


(ant. 
vedtakstime
r pr. mnd. * 


pris * 12 
mnd) 


Antall vedtakstimer 
praktisk bistand pr mnd 
2) 694 2 907 3 601 380 16 422 000
Vedtakstimer i PU 
boliger/bofelleskap (i 
tillegg) 6 890 165       
Antall vedtakstimer 
hjemmesykepleie pr 
mnd 3) 1 352 8 090 9 442 550 62 341 000
Vedtakstimer utført av 
psykiatriske sykepleiere 
(psykisk helsearbeid) (I 
tillegg) 325 0       
Antall mottagere av kun 
praktisk bistand 75 586 661     
Antall mottagere av kun 
hjemmesykepleie 68 242 310     
Antall mottagere av 
både praktisk bistand og 
hjemmesykepleie 39 511 550     
Gjennomsnittlig antall 
vedtakstimer praktisk 
bistand pr bruker 6,1 2,7       
Gjennomsnittlig antall 
vedtakstimer 
hjemmesykepleie pr 
bruker 12,6 4,6       
1) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale 


 tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester utført av personell med spesialutdanning i psykisk 


 helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet,  


herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrst personlig assistent. 


2) Vedtakstimer PU-boliger/bofellesskap inngår ikke i Antall vedtakstimer praktisk bistand pr mnd. 


3) Vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere inngår ikke i Antall vedtakstimer hjemmesykepleie pr mnd 
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8.3 Enhet for bo- og dagtilbud Fo3 
 


Natt-tjenesten
Krystallen


Botjenester
Solfjellshøgda


Botjenester
Sandstuveien/


Gisles vei


Botjenester
Røhrts vei


Dagtilbud PU Fritidstilbud UH Servicegruppe Storåsveien
bokollektiv


Peder Holters vei
bosenter


Åsryggen 13 Særterhøyveien
bosenter


Birger Olivers vei
bosenter


Miljøterapeut-
tjenesten


Krystallen
bofellesskap


Utleieboliger Glimmerveien


Botjenester
Stamhusveien


Enhet for
bo- og dagtilbud


Bydelsdirektør


 
 
Figur 20 Organisasjonskart Enhet for bo- og dagtilbud 
 
Tabell 39 Enhet for bo- og dagtilbud 


Enhet for bo- og dagtilbud – 120,6 årsverk 
Ansvarsområde:  
Aktuelle lovverk: 


• Lov om sosiale tjenester 
• Lov om helsetjenester i kommunen 
• Lov om offentlig forvaltning 
• Lov om pasientrettigheter 
• Lov om helsepersonell 


 
Ansvarsoppgaver: 


• 10 boliger for utviklingshemmede 
• 1 institusjon for utviklingshemmede 
• 1 dagsenter for utviklingshemmede 
• Kontakt med eksterne instanser som 


habiliteringstjenesten med flere.  
 


• I verksette plan for tilrettelagte boliger 
for funksjonshemmede med behov av 
bistand i boligene sammen med 
bestillerkontoret. 


• Arbeidet med bistand til Lov om 
sosiale tjenester og 
kommunehelsetjenesteloven. 


• Fatte vedtak etter § 4a Lov om sosiale 
tjenester rettssikkerhet ved (bruk av 
tvang og makt overfor enkelte 
personer med utviklingshemming) 
hele bydelen og følge opp disse.   


• Gerica i bruk for all dokumentasjon 
(tiltaksplaner, journalskriving osv). 
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Tabell 40 Måltall for brukertilfredshet 
Måltall Måltall 


2007 
Måltall 


2008 
Sentrale måltall: 
Brukertilfredshet i tiltak for 
funksjonshemmede (andel fornøyde brukere) 


80% 85%


Lokale måltall: 
Brukertilfredshet i boliger:  
Dag – og aktivitetssenter 


80%
90%


85%
90%


 
Lokale nøkkeltall: 
Antall bruker som bor i boliger 
Antall bruker på dagsenteret: 


 
62 
18 


 
 
Situasjonsbeskrivelse: 
Bydel Nordstrand har en høy andel ressurskrevende brukere. Brukere i bydelens boliger for 
utviklingshemmede har variert behov for bistand og omsorg. Majoriteten av brukere har behov 
for omfattende bistand gjennom døgnet. Behov for tjenester revurderes fortløpende etter 
endringer i brukerens behov. Flere av brukerne har periodevis behov for en til en bemanning 
eller to til en bemanning. Enkelte omfattes av bestemmelsene i sosialtjenestelovens ”kapittel 4a 
rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemming”  
 
Etter innføring av reform 94 gjennomfører majoriteten av unge utviklingshemmede 
videregående skole. Dette har blant annet den konsekvens at ungdommen settet andre krav til 
hva som er et meningsfylt arbeide/aktivitetstilbud. Det er en utfordring å skaffe et økende antall 
funksjonshemmede muligheter til arbeid og aktivitetstilbud og samtidig ivareta de endrede 
behovene. 
 
I alt har bydelen 154 brukere, hvorav 41 brukere regnes som ressurskrevende. 
Bydelen har 67 brukere over 18 år som bor i bofellesskap/miljøarbeid på timebasis i egen 
kommune. I tilegg kjøpes det tjenester til bofellesskap i andre kommuner til 10 brukere. Videre 
har bydelen 25 brukere av arbeids- og aktivitetstilbud i egen regi, 16 på arbeids- og 
aktivitetstilbud som ikke er i egenregi, samt 16 brukere på ulike former for tiltak.  
 
Bydelen har etablert et eget dagaktivitetstilbud med en egen servicegruppe, for denne gruppen. 
Etablering av dette har ført til at bydelen kan gi tilbud til 20 brukere. 
 


Boliger for personer med utviklingshemming: 


Glimmerveien boliger 
Glimmerveien 44 er en del av et større boligkompleks hvor det også er utleieboliger for 
sosialkontoret. Det er totalt 6 beboere i boligen. Boligen er trygdebolig som ble tilpasset til 
funksjonshemmede beboerne på nittitallet. OBOS er eier av boligene. Boligen til 
funksjonshemmede er delvis skilt ut fra de øvrige boligene og også delvis tilpasset til seks 
brukere pr. enhet. Det er fem leiligheter med egen inngang i første etasje og en leilighet i andre 
etasje. To av leilighetene har inngang fra personalbasen. En bruker har vedtak i forhold til 
skjerming etter kap. 4a. Habiliteringstjenesten er også i kontakt med boligen i forbindelse med 
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bruk av tvang og makt overfor enkeltbeboere. De fleste brukerne har hel eller halvtids 
dagtilbud. 


 
Solfjellshøgda 
Boligen er bygd på 90-tallet og er en del av en større boligblokk. Det er fem beboere som har 
leiligheter som ligger i første etasje av blokken. Det er felles stue og kjøkken i tillegg til to 
kontorer til personalet. Brukerne er til dels multifunksjonshemmede med behov for full bistand 
og/eller behov for omfattende pleie og bistand. Det er for tiden ingen som har vedtak etter kap 
4a, men det arbeides med å få etablere vedtakene. Det har tidlige vært vedtak etter 4a på 
enkelte av beboerne. Alle beboerne har tilbud på dagtid.  
 
Krystallen bofellesskap 
Krystallen bofellesskap inneholder fem beboere som bor i andre etasje i bofellesskap samt 
frittstående leiligheter med bistand. I tillegg er det brukere med lettere psykisk 
utviklingshemming tilknyttet bofellesskapet som bor i første, tredje og åttende etasje. Ingen av 
beboerne har vedtak etter kapittel 4a. 
 
Styrer har også ansvar for natt-tjenesten til en bruker som bor i eget hjem. Til dette er det tre 
faste ansatte i egen turnus, samt en vikarbase som totalt utgjør seks personer.  
 
Radarveien miljøterapi 
Boligen er bygd på nittitallet, og ligger fint til i et etablert villaområde. Boligen er bygd over to 
etasjer. Det er fem store og romslige leiligheter tilpasset funksjonshemmede. I tillegg til de fem 
beboerne i huset, er det fire brukere som bor utenfor bofellesskapet og to som får bistand når de 
melder behov for det eller når det oppstår uforutsette hendelser. Av beboerne utenfor 
bofellesskapet bor alle i egne hjem. Ingen beboere med vedtak etter kapittel 4a. Det som er 
felles for dem som bor i bofellesskapet er at de er godt voksne, fire av dem begynner å bli 
eldre.  
 
Birger Oliversvei 10 
Boligen er bygd på nittitallet, og ligger i et etablert villastrøk. Boligen ble bygget for fem 
brukere, men ble for fire år siden utvidet med en del. Totalt er det seks leiligheter, hvorav det er 
fire vanlige leiligheter og to leiligheter som har felles stue og kjøkken. Alle beboerne er 
psykisk utviklingshemmet, flere er multifunksjonshemmet med store bistandsbehov og 
tilleggsdiagnoser. Ingen av beboerne har vedtak etter kapittel 4a, men det arbeides med en av 
brukerne i samarbeid med habiliteringstjenesten. Alle brukerne har dagtilbud.  


 
Seterhøyveien 
Boligen er bygd sammen med eldreboliger, og omgjort til boliger for funksjonshemmede 
brukere. Boligen har to leiligheter i første etasje og tre leiligheter i andre etasje. Totalt er det 6 
beboere, hvorav en bor utenfor bofellesskapet. To brukere har spesielle bistandsbehov. 
Beboerne er eldre og flere har ikke klare diagnoser. Men de fleste er psykisk 
utviklingshemmede og med psykiske tilleggslidelser. Det er under vurdering om enkelte av 
brukerne bør ha vedtak om tvang, men ingen av beboerne har vedtak etter kapittel 4a. 
 
Storåsveien 
Boligen er bygd 1983, og beboerne flyttet inn i 1988. Bydelen overtok huset i forbindelse med 
HVPU-reformen. Boligen er over to etasjer. Bokollektivet er hjemlet som institusjon og gir 
døgnkontinuerlig bo- og behandlingstilbud til fire multihandikapede brukere i alderen 24 –48 
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år. Alle har et tilrettelagt dagtilbud. Bydelen selger en av plassene til en annen bydel. 
Bemanningssituasjonen er stabil og fokus er rettet mot å kvalitetsikre det miljøfaglige arbeidet.  
Boligen er fremdeles hjemlet som en institusjon. Dette innebærer at beboerne betaler vederlag 
og bydelen dekker alle kostnader inkludert alle hjelpemidler.  
 


Peder Holtersvei  
Peder Holters vei ble tatt i bruk våren 1997 for fire beboere. Fellesarealet er senere bygd om til 
en femte leilighet. Leilighetene er tilpasset rullestolbrukere og er store og fine med eget 
kjøkken, bad, stue og soverom.  
 
Åsryggen 13 
Åsryggen 13 er en leid bolig med fire leiligheter. Boligen ble tatt i bruk i 2004. Det er to 
leiligheter i hver etasje. Dette er en nyere privateid bolig som bydelen leier. Hver leilighet er på 
Ca 50 m2. Leilighetene har stue, kjøkken, soverom og bad. Boligen ligger i et vanlig 
boligstrøk. Styrer leder både Åsryggen og Peder Holtersvei der personalbasen er lokalisert. Det 
er fem beboere i alderen 22 til 44 år. Det er ikke noen brukere med behov for vedtak etter 
kapittel 4a. Det arbeides imidlertid med særtiltak for enkelte. men ikke vedtak om tvang. Det er 
installert voldsalarm til Hjelp24 ved eventuell utagerende adferd. 
 
Gislesvei, Sandstuveien og Røhrtsvei 
Gislesvei, Sandstuveien og Røhrtsvei er tre forskjellige boliger som er organisert inn under 
samme leder. Gislesvei består av et hus med tre leiligheter. I tillegg er det et anneks 
med en leilighet på samme tun. Leilighetene er store med eget soverom, bad, stue og 
kjøkkenkrok. Det er heis i boligen. 
 
Sandstuveien består av tre leiligheter. I første etasje er det felles stue for brukerne. Leilighetene 
er relativt like med soverom, bad og stue med åpen kjøkkenløsning. Røhrtsvei har fire 
leiligheter i to bygg med heis mellom bygningene. Begge bygningene har to leiligheter hver. 
Leilighetene fremstår som praktisk tilrettelagt for brukerne.  
 
Styrer har ansvar for økonomi, fag og personale for alle tre boenhetene. Ved Gislesvei og 
Røhrtsvei er det døgnkontinuerlig bemanning. I Sandstuveien er det bemanning kun på kveld, 
samt at hjemmetjenesten har tilsyn med beboerne om natten. I Røhrtsvei er det en vernepleier 
med delegert faglig ansvar for å koordinere de daglige oppgaver. Ingen av brukerne ved noen 
av boligene har vedtak etter kap. 4a.  
 
Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
Bydelen opprettet Marmorberget Dagsenter 1. november 2005. Ved dagtilbudet er det totalt 17 
brukere, hvorav det i snitt er 11 brukere tilstede hver dag. Alle bortsett fra en bruker bor i 
bydelens boliger. Ved senteret er det en egen bil som benyttes til å kjøre og hente brukere til og 
fra eget hjem. Forslag til finansiering av kjøp av plass til bruker 
 
Dagsenteret er organisert i servicegruppen og innegruppen. Til å koordinere servicegruppen er 
det en egen koordinator. Målsettingen ved dagtilbudet er at brukerne skal oppleve en 
meningsfull hverdag med trygghet, tilhørighet og sosialisering. 
 
Ved servicegruppen er det daglig åtte plasser som fordeler seg mellom 10 brukere. Her utføres 
det oppgaver som arbeidsrelaterte oppdrag som plenklipping, parkarbeid, snømåking, 
internpostombringing, rengjøring, flytting mv. I innegruppen er seks plasser fordelt på syv 
brukere. I gruppen utføres kjøkkentjeneste, hobby/håndarbeid, lesing, sang strikking, tur mv. 
 


 76







8.4 Bestillerenheten Fo3 
 


Søknadskontor Trygghetsalarm
(under 75 år)


Vederlag/fakturering Kundemottak


Innsatsteam Godkjenning/
tilsyn av


barnehager


Statsstøtte og
likebehandling


barnehager


Kjøp/salg
av plasser


inkl. psykiatri og
spesialplasser SFO


Bestillerenheten


Bydelsdirektør


 
 
Figur 21 Organisasjonskart Bestillerenheten – FO3 
 
Tabell 41 Bestillerenheten 


Bestillerenheten – 26,3 årsverk 
Ansvarsområde:  
Aktuelle lovverk: 
Forskrift om individuell plan  
Lov om pasientrettigheter 
Lov om helsetjenesten i kommunen 
Lov om sosiale tjenester, herunder §4.3 , 
praktisk bistand og opplæring og §4.2 
Barnehageloven 
Arbeidsmiljøloven 
Lov om helsepersonell 
Ansvarsoppgaver: 


• Tjenesten skal legge til rette for at eldre 
og funksjonshemmede så langt det er 
mulig skal kunne bevare selvstendighet 
og selvhjulpenhet.  


• Mennesker med funksjonshemming skal 
gis likeverdige muligheter for deltagelse 
i samfunnslivet.  


• Det skal ytes tilstrekkelige tjenester i 
form av pleie - og omsorg , praktisk 
bistand og avlastning i hjemmet.  


• Tjenestene skal preges av service, 
forutsigbarhet og tilstrekkelig kapasitet. 


• Brukermedvirkning skal prege hele 
tjenesten. 


Bestillerenhetens oppgaver: 
• Innsatsteam 
• Kjøp av sykehjemsplasser og 


dagsenterplasser 
• Botilbud / dagtilbud psykisk 


utviklingshemmede 
• Avlastning / støttekontakter  
• Bolig/gruppeavlastning 
• Borgerstyrt personlig assistanse BPA  
• Vedtak om hjemmetjenester 
• TT-kjøring 
• Barnehageplass 
• Andre oppgaver 


• Trygghetsalarm (personer < 75 år) 
• Vederlag/egenbetaling/fakturering 
• Kontraktsoppfølging individnivå 


• Barnehageloven: 
• Godkjenning av nye barnehager  
• Tilsyn av alle barnehager  
• Statsstøtte/likebehandlingsmidler/ 
formidling 


• Spesialplasser i SFO– Se Enhet for 
SFO 
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Situasjonsbeskrivelse 
I bydelen tildeles tjenester etter LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå). Dette 
innebærer at brukere får tjenester i hjemmet så lenge nødvendige tjenester kan ivaretas 
gjennom hjemmetjenester. De aller fleste eldre ønsker bo hjemme eller i tilrettlagte 
boliger/bofellesskap. Nyere forskning viser at Bare 6 % vil bo på sykehjem når de blir 
skrøpelige. Disse fordi de ikke har tillit til alternative tilbud.  (NIBR-rapport 2005:17 "Slik vil  
eldre bo” Brevik/Scmidt)  


Figur 22 Omsorgstrappa - Hentet fra Bydel Bjerke og tilpasset til Bydel Nordstrand. 
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Bydel Nordstrand startet i 2007 en større snuoperasjon for å vri tjenestetilbudet fra tyngre og 
kostbare tjenester for færre personer til å gi økt omfang av lettere tjenester til flere brukere. 
Bydelen forebygger bruk av de tyngste tiltakene, som langtidsopphold i institusjon, ved mer 
offensiv bruk av de lettere tjenester på et lavere omsorgsnivå. Dette arbeidet videreføres i 2008. 
Ved å lage en klar bestilling til sykehjemsetaten om hva slags tjenester som ønskes gjennom å 
lage klare mål for oppholdet på korttidsplassene i sykehjem vil liggetiden kunne reduseres. På 
den måten vil kvaliteten øke og tjenesten tilbys langt flere brukere. Det er også vesentlig å 
styrke bruken av rullerende korttidsopphold. Bydelens innsatsteam er styrket med ytterligere to 
stillinger i 2007.  
 
Innsatsteamet kan vise til gode resultater så langt i år.  01.01.07 – 30.09.07 fikk 140 personer 
tjenester fra innsatsteamet. 60% av disse kom direkte fra sykehus. Disse ville fått korttidsplass 
ved sykehjem venteplass ved Furuset, eller omfattende hjemmesykepleie hvis innsatsteamet 
ikke hadde kommet inn. Arbeidet har medført at 72% av innsatsteamets pasienter blir værende 
i hjemmet etter at teamet har trukket seg ut. Det siste har også gyldighet over tid. Innsatsteamet 
skal i utgangspunktet være inne i maksimum 3 uker, men dette vurderes fortløpende. 
 
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede: 
Støttekontakt og avlastning tildeles gjennom enkeltvedtak etter Lov om sosiale tjenester . 
Disse tjenestene er lovpålagte og rettighetsbaserte. Hovedutfordringen er å skaffe mennesker 
med psykisk utviklingshemming muligheter for arbeid og aktivitetstilbud. Bydelen har et eget 
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dagaktivitetstilbud. Det drives aktiv rekruttering av støttekontakter og avlastere, og arbeidet 
med rekruttering av nye støttekontakter og avlastere blir prioritert i 2008.  
 
Bydelen skal bidra til at eldre og funksjonshemmede har tilgang til sosiale arenaer for aktivitet, 
mestring  og samvær, slik at den enkelte bedre kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet 
på andre områder i livet. 
I ansvarsområdet ligger: 


- kjøp av dagaktiviteter til utviklings-/ funksjonshemmede og kommunal egenandel for 
plass i vernede bedrifter  


- støttekontakter, individuell avlastning og fritidstilbud 
 
 


Borgerstyrt personlig  assistanse (BPA) og omsorgslønn 
Tjenestene omfatter oppgaver som ellers ivaretas av hjemmetjenesten, støttekontakt med 
videre. For særlig tyngende omsorgsarbeid kan det innvilges omsorgslønn i stedet for / sammen 
med kommunale tjenester der hvor bruker har pårørende som kan og vil påta seg 
omsorgsansvaret. Personlig assistanse kan innvilges både for omsorgsoppgaver, praktisk 
bistand og fritid (støttekontakt). Som hovedregel kan det tjenesteomfanget bruker har fått 
innvilget av disse tjenestene omgjøres til BPA dersom bruker selv ønsker det, er i stand til å 
være arbeidsleder og tjenestene er av et slikt omfang at det er mulig å rekruttere assistenter. 
 
Institusjonsplasser til eldre: 
Antall sykehjemsplasser er stipulert til 493 i 2008. Alle sykehjemsplasser kjøpes av den 
sentrale sykehjemsetaten. Noe reduksjon av liggetid på korttidsplasser, slik at flere kan dra 
nytte av dette tilbudet, samt færre langtidsplasser er en forutsetning for å tilpasse det totale 
antall plasser til dette nivå.  
 
Ved jevn nedtrapping av ca 3 plasser per måned gjennom året vil reduksjonen på antall plasser 
innebære en nedgang fra 512 til 476. Ved å ta utgangspunkt i tidligere års dødelighet er en slik 
reduksjon på plasser realistisk. 
 


Dødelighet Langtidsopphold  2006 og 2007
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Figur 23 Dødelighet langtidsopphold i 2006 og 2007 
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Også for 2008 ønsker bydelen å samarbeide tett med eldre- og seniorsentra. Verken dagsenter 
eller eldresenter er lovpålagte tjenester. Begge tiltak må sees som tiltak hvor disse tjenester 
drives som forebyggende tiltak mot tyngre tjenester, i tillegg til å ha en egen verdi i form av 
mestring, aktivitet og sosialt samvær. 
 
Tabell 42 Diverse tjenester fra Bestillerenheten 
Tjenester 2006 2007 2008 
Kjøp av dagsenterplasser PU 21 21 24
Plass i bydelens dagsenter til PU 10 6 plasser fordelt på 8 


brukere
6 plasser fordelt på 8 


brukere
Egenandel vernet arbeidsplass 26 32 32
Plass i bydelens servicegruppe 10 6 plasser fordelt på 8 


brukere
6 plasser fordelt på 8 


brukere
Antall utviklingshemmede med 
støttekontakt 


125 97(+37 ikke 
effektuerte vedtak)


116+ eventuelle nye 
vedtak


Individuell avlastning 55 55 57
Brukerstyrt personlig assistanse 7 10 12
Omsorgslønn 28 29 35
 
 
Bolig- og gruppeavlastning gis til familier med utviklings/funksjonshemmede barn med stort 
bistandsbehov, som trenger avlastning for spesielt krevende omsorgsoppgaver. 
Kjøp av tjenester for psykisk utviklingshemmede er justert i henhold til inngåtte kontrakter. 
 
 
Trygghetsalarmer  
I henhold til bystyrets vedtak skal det innvilges trygghetsalarm til alle som ønsker det over 75 
år. For søkere under 75 år kan bydelen vurdere om behovet foreligger. Det har vært foretatt en 
vesentlig opprydding i feltet, tjenesten forutsettes videreført med samme omfang som i 2007. 
 
 
Transport for funksjonshemmede (TT) 
Målet er at funksjonshemmede under 67 år og blinde/ svaksynte får dekket sine transportbehov 
for fritidsreiser. Det samme gjelder brukere av spesialtransport. 
 
Tjenesten er pålagt den enkelte bydel gjennom egen forskrift (TT-forskriften). Bydelene 
forvalter kun fritidsreiser. Ordningen gjelder både vanlig drosje (”rødt kort”) og transport med 
spesialbil , eks. rullestolbrukere (”blått kort”). Forskriften regulerer antall fritidsreiser, 
egenandeler og øvrige satser.  
 
Bydelen hadde tidligere et betydelig etterslep i saksbehandlingen innen dette området, men i 
inneværende år ble det opprettet egen stilling for området, og oppryddingen er på det nærmeste 
fullført. Vedtatt saksbehandlingstid vil dermed kunne overholdes for 2008. Ved at bydelen 
overtar en del av TT-kjøringen i egen regi vil budsjettet for TT-kjøring til funksjonshemmede 
kunne reduseres med 1,5 mill kr. 


Særskilt ressurskrevende brukere 
Den statlige kompensasjonen for særskilt ressurskrevende brukere vil fra 2008 overføres 
bydelene direkte, og ikke forskutteres i budsjettrammen slik som tidligere. Bydel Nordstrand 
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har mange til dels svært ressurskrevende brukere, og en har for 2008 budsjettert med 21 mill kr 
i statlig kompensasjon. 
 
Tabell 43 Særskilt ressurskrevende brukere 


Antall 
brukere pr 


01.01.08 


Forventet 
endring i 
løpet av 


2008 


Gjennom-
snittlig 


kostnad per 
bruker i 


2008 
Årsbudsjett 


1) 
Herav 


kompensert 2)
Særskilt ressurskrevende brukere - 
kostnad over 800.000 
Særskilt ressurskrevende brukere 41 0 1 680 000 68 900 000 21 000 000
1)Brukerne/kostnadene skal være inkludert i budsjettpremissene for KOSTRA funksjonene 234, 253 og 254.  


2) Forventet statlig refusjon i henhold til egne utregninger, samt opplysninger fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 


Byrådet har i Sak 1/2008 foreslått at Oslo kommune går over til å benytte Statens nye ordning, ved at bydelene inntektsfører tilskudd direkte  


og at ordningen med sentral avsetning i kommunen til særskilt kostnadskrevende brukere opphører. Inntil nærmere opplysninger om  


utformingen av denne er kjent, bes bydelene om å legge tabellen over til grunn i bydelsbudsjettet. 


 
Tabell 44 Nøkkeltall for FO3 


Resultat 
Oslo 
2004 


Resultat 
Oslo 
2005 


Resultat 
Oslo 
2006 


Resultat 
Nord-
strand 
2004 


Resultat 
Nord-
strand 
2005 


Resultat 
Nord-
strand 
2006 


Nøkkeltall i bydelsbudsjettene for 
FO3 - Pleie- og omsorg 


4,5 % 4,6 % 4,4 % 6,7 % 6,6 % 6,5 %Andel personer 80+ ved utgangen av året 
6,3 6,0 6,1 xxx 3,7 3,6Indeks for levekårsproblemer (SSB) 1) 


9 009 9 122 9 576 9 836 10 660 10 787
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr 
innbygger 2) 


260 918 271 939 291 906 222 917 243 886 238 969
Brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og 
omsorgstjenester 2) 


113 563 115 473 125 915 97 620 99 098 92 955
Brutto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker 2) 


33,3 34,5 33,7 33,7 36,6 35,9
Andel egne innbyggere 80 år og over som 
mottar hjemmetjenester 3) 


0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9
Andel egne innbyggere 66 år og under som 
mottar hjemmetjenester 3) 


11,5 9,9 9,4 11,1 8,8 8,8
Andel egne innbyggere 67-79 år som mottar 
hjemmetjenester 3) 


32,7 32,8 32,3 33,2 35,0 34,5
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar 
hjemmetjenester 3) 


36,5 42,9 40,8 37,0 45,2 43,8
Andel egne innbyggere 90 år og over som 
mottar hjemmetjenester 3) 


16,8 % 16,5 % 16,2 % 15,7 % 15,8 % 15,2 %
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor 
i institusjon 4) 


2,6 % 2,4 % 2,5 % 1,8 % 1,8 % 2,0 %
Andel egne innbyggere 67-79 år som bor i 
institusjon 4) 


12,8 % 12,3 % 12,1 % 12,6 % 11,8 % 11,6 %
Andel egne innbyggere 80-89 år som bor i 
institusjon 4) 


37,8 % 38,0 % 36,9 % 36,2 % 37,8 % 35,3 %
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor 
i institusjon 4) 


10,4 % 10,5 % 9,7 % 12,3 % 11,5 % 10,2 %
Andel heldøgnsbeboere på  tidsbegrenset 
opphold i institusjon 5) 


1)Indeks for levekårsproblemer,SSB (Kilde: Sammenligningstall for kommunene 2005 og 2006, SH-dir - resultat fra foregående år - 2004 vil 
gjelde 2003 og pga bydelsreform er sammenlignbart tall ikke tilgjengelig)  


2) Rapporteres kun ved årsslutt pr 31.12 
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3) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b 
og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: 
Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og 
brukerstyrt personlig assistent. Kilde: SSB - KOSTRA 


4) Sykehjem eller boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet i kommunnehelsetjenesteloven og aldershjem og boliger med heldøgns 
omsorgstjeneste hjemlet i sosialtjenesteloven. Kilde: Årsstatistikk for bydelene 2004 - 2006 


5) Kilde: Årsstatistikk for bydelene 2004 - 2006 
 
 


Strategier og tiltak  
For å videreføre reduksjonen i kjøp av institusjonsplasser i 2008 er det nødvendig å styrke 
andre deler av tjenesteapparatet 


- Innsatsteamet videreføres med 6 stillinger 
- Vurdere å ha ergo - og fysioterapiressurser i bestiller for å styrke linken mot 


innsatsteam, hjemmetjenesten ,altmuligmannstjenesten og hjelpemiddelsentralen. Dette 
vil styrke kompetansen i bestiller, forebygge helseskader for ansatte i brukers hjem og 
sikre at hjelpemidler kommer raskere på plass enn i dag. 


- På samme måte bør det vurderes å ha ressurser på psykiatri i bestilleravdelingen for å 
styrke kompetansen på dette feltet.   


- Det arbeides med å øke kvaliteten på korttidsplassene samt å tydeliggjøre oppholdets 
innhold for å øke gjennomstrømningen pr. plass. Dette vil gi tilbud til flere brukere.  


- Oslo kommune er i ferd med å bygge Omsorg + boliger både på Økern og på Sagene. 
Dette er et byomfattende tilbud som også beboere fra Nordstrand kan benytte.  


- Det etableres en intermediærenhet (IME) ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter i 
samarbeid med Ullevål sykehus og de øvrige bydelene i sektoren. Bydel Nordstrand vil 
benytte 4 plasser ved enheten 
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Tabell 45 Institusjonsplasser 


Kjøp fra SYE Andre direktekjøp Egen drift 


Forventede 
kostnader 


2008 


KOSTRA-funksjon 253 - 
Institusjonsplasser 3) for 
brukere 67 år og over 


Pris pr plass 
2008 


Plasser bestilt 
2008 1) Snitt pr plass


Planlagte 
kjøp 2008 1)


Brutto 
kostnad pr 


plass 
Antall pl. 
2008 1) Sum 2) Kategori 


Ordinær sykehjemsplass 593 300 317   0   0 188 076 100
Korttidsplass 652 630 46   0   0 30 020 980
Aldershjemsplass 444 975 19   0   0 8 454 525
Plass i skjermet avdeling 700 094 105   0   0 73 509 870
Forsterket plass - psykisk 
helsearbeid 800 955 0   0   0 0
Forsterket plass - KTO 759 424 1   0   0 759 424
Forsterket plass - intermediær   0 694 161 4   0 2 776 644
Plasser i rehabiliteringsavdeling 735 692 0   0   0 0
Psykiatriplasser     810 000 3     2 430 000
Andre boformer m/ heldøgns 
pleie   0   0   0 0
B-skjema - Ullevål 
Universitetssykehus   0 777 223 1   0 777 223
Venteplasser - Furuset 664 496 0   0   0 0
Nattopphold 4)   0   0   0 0


Dagopphold 4) - 40 plasser fra 
bydel til SYE 1/3 89 500 91 0 0 79 000 7 8 697 500


Sum institusjonsplasser for 
brukere 67 år og over XXXXXXXX 579 XXXXXXXX 8 XXXXXXXX 7 315 502 266


Kjøp fra SYE Andre direktekjøp Egen drift 


Forventede 
kostnader 


2008 


KOSTRA-funksjon 253 - 
Institusjonsplasser for 
brukere 66 år og under 


Pris pr plass 
2008 


Plasser bestilt 
2008 1) 


Snittpris pr 
plass 


Planlagte 
kjøp 2008 1)


Bruttosnitt pr 
plass 


Antall pl. 
2008 1) Sum 2) Kategori 


Ordinær sykehjemsplass   0   0   0 0
Korttidsplass   0   0   0 0
Aldershjemsplass   0   0   0 0
Plass i skjermet avdeling   0   0   0 0
Forsterket plass - psykisk 
helsearbeid   0   0   0 0
Forsterket plass - KTO   0   0   0 0
Forsterket plass - intermediær   0   0   0 0
Plasser i rehabiliteringsavdeling   0   0   0 0
Psykiatriplasser   0 830 000 19   0 15 770 000
Andre boformer m/ heldøgns 
pleie   0 1 394 000 3 1 450 000 3 8 532 000
B-skjema - Ullevål sykehus   0   0   0 0
Venteplasser - Furuset   0   0   0 0
Barnebolig   0 2 137 000 3   0 6 411 000
Nattopphold 4)   0   0   0 0
Dagopphold 4)   0   0   0 0


Sum institusjonsplasser for 
brukere 66 år og under XXXXXXXX 0 XXXXXXXX 25 XXXXXXXX 3 30 713 000


Sum institusjonsplasser totalt 
for alle aldersgrupper XXXXXXXX 579 XXXXXXXX 33 XXXXXXXX 10 346 215 266
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1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året 


2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra sykehjemsetaten, 
andre direktekjøp og egne plasser i bydelen 


3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller 
sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med. 
4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om 
vederlag etter vederlagsforskriften 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Funksjonsområde 4 
 


Økonomisk sosialhjelp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Vedtas av bydelsutvalget 
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9.0 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 
 
 


Hovedmål 
Byrådets mål er å gi alle muligheter for å bli økonomisk selvhjulpen, bekjempe fattigdom og 
sosial eksklusjon. Flest mulig mottakere av økonomisk sosialhjelp skal få mulighet for å ta del i 
aktive tiltak og i arbeidslivet, med selvhjulpenhet som mål. Økonomisk sosialhjelp ytes til de 
som midlertidig ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og skal gi økonomisk  og sosial 
trygghet.  De kommunale bostøtteordningene er et supplement  til statens bostøtteordninger og 
skal gi økonomisk vanskeligstilte et tilskudd til å klare sine boutgifter 
 


Ansvarsområde 
Økonomiske ytelser skal hjelpe mennesker  til å kunne tilpasse seg, eller overvinne en 
vanskelig livssituasjon, primært i en kortere periode. Sosialtjenesten skal bistå brukerne for å 
oppnå mest mulig grad av selvhjulpenhet og forvalte de statlige og kommunale 
bostøtteordninger slik at de kommer innbyggerne til gode. Økonomisk sosialhjelp må ses i 
sammenheng med Introduksjonsprogrammet og rusbehandling under funksjonsområde 1. Det 
vises til nøkkeltall i bydelsbudsjettet for FO1/FO4 i Tabell 20 Budsjett 2008 – Nøkkeltall for 
sosialtjenesten med mer, for ytterligere informasjon om utviklingen av økonomisk sosialhjelp i 
perioden 2004-2008. 
 
Tabell 46 Økonomisk sosialhjelp 
Kostra 281 Resultat 


2006 
Resultat pr 


31.10.07 
Mål 2008 


Gjennomsnittlig brutto driftsutgifter 
til sosialhjelp pr. klient pr. måned 


8 591,- 8.680 8 500 


Gjennomsnittlig aktive klienter med 
utbetaling per måned 


403 317 309 


 
Langsiktig og planmessig arbeid på sosialsenteret har ført til en betydelig reduksjon i antall 
brukere. I mars 2007 var det 374 personer som mottok økonomisk sosialhjelp og i oktober 
samme år var de 317. Dette må ses i sammenheng med et godt arbeidsmarked parallelt med 
systematisk og målrettet jobbing. Det kan i tillegg bemerkes at sosialsenterets antall brukere 
uten utbetaling (journalnotat, vedtak og lignende) for samme måneder var henholdsvis 136 og 
169 brukere for råd/veiledning i oktober. Det viser at man i økende grad gir råd/veiledning som 
ikke medfører utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. 
 
Å sette vilkår etter sosialtjenesteloven benyttes aktivt i majoriteten av sakene, spesielt er det et 
viktig virkemiddel i kvalifisering og sysselsettingsarbeidet for å kunne inkludere flest mulig i 
arbeidslivet.  
 
Bydelen mottok 865 000,-  i midler til fattigdomssatsing, etter FO3 kriterier rettet særskilt mot 
barnefamilier. Dette er opprettet som et prosjekt v/sosialsenteret  og det opprettes to 
prosjektstillinger i en periode på ca 10 måneder som skal arbeide målrettet og systematisk for 
gruppen barnefamilier. Prosjektet starter i 2007 og arbeidet går over i 2008. Man forutsetter at 
dette vil gi økonomisk gevinst, da prosjektets mål er å gjøre barnefamilier selvhjulpen. 
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Kartlegging av målgruppen er ikke kommet så godt i gang at man allerede nå vil kunne beregne 
økonomisk effekt i 2008. 
 
 
Prosjekt 132 hadde oppstart høsten 2006. Alle brukere ved sosialsenteret med utbetaling over 
kr. 10 000,- ble kartlagt og fulgt tett opp for å få avklart en eventuell restarbeidsevne, 
rettigheter og tiltak i forhold til å få utløst eventuelle trygderettigheter og andre relevante tiltak 
med henblikk på selvhjulpenhet. 
 
Effektiviseringsgevinst i 2007 ble satt til 3,5 millioner – oppnådd effekt siden oppstart av 
prosjektet i september 2006 er 6,9 millioner. Det er beregnet pr. 31.10.07. 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mål 2008-2011 
Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Vedtas av bydelsutvalget 
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10.0 Mål 2008 – 2011 Tiltak 2008 med konsekvenser 
 
En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/
M 


Ytterligere økt 
effekt fra 2008 
til 2009 
(1000 kroner) 


 
Mål 1: Brukerne opplever tjenester med kvalitet, service og kapasitet 
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Bydelens overordnede 
kvalitetssystem er 
utarbeidet. 
 


Bydelens 
overordnede 
kvalitetssystem er 
utarbeidet. 
 


Kompetanseheving 
gjennom god 
metodeutvikling og 
bruk av 
hensiktsmessige 
verktøy. Gjennomføre 
regelmessige 
brukerundersøkelser. 
Gjennomføre en 
helhetlig revisjon 
 


   


Bydelens overordnede 
kvalitetssystem er 
implementert i hele 
virksomheten 
 


Kvalitetssikring og 
tjenesteutvikling 
med brukerfokus.  
Bedre kvalitet på 
tjenestene. 


Kompetanseheving 
for bydelens ansatte.  
Kvalitetsplan knyttes 
til budsjett, 
økonomiplan og 
Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) 
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g HMS-systemet er 
implementert i det 
overordnede 
kvalitetssystemet 
 
Deltiltak: 
1. HMS-systemet er 


revidert 
2. HMS-systemet er 


implementert i 
overordnet 
kvalitetssystemet 


 


Trygge tjenester for 
brukerne 


Kompetanseheving    
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Bydelen har fulgt opp 
eksterne forhold på 
sykehusnivå tilknyttet 
ferieavvikling som 
påvirker eget tilbud til 
eldre 
 
Deltiltak: 
1. Bydelen tar opp 


gjennom organiserte 
fora forholdet med 
den sterke 
pasientutskrivning 
(40% reduksjon i 
2007) fra medisinske 
poster knyttet til 
ferieavvikling ved 
Ullevål 
Universitetssykehus 


 
2. Bydelen anmoder 


byrådsavdeling for 
velferd- og sosiale 
tjenester om å ta det 
samme forhold, jf. 
pkt. 1, opp med både 
Ullevål 
Universitetssykehus 
og  Helse Sør/Øst. 


 


Bedret ivaretakelse 
av brukernes behov 


Større grad av 
forutsigbarhet i 
bestillerenheten, 
hjemmetjenesten og 
ergo- og 
fysioterapitjenesten 
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g Det er etablert og 
implementert et 
elektronisk 
avviksrapporteringssyste
m som bidrar til å 
kvalitetssikre tjenester. 
 
 
 
 


Bidrag til å trygge 
tjenestetilbudene 


Verktøy som bidrar til 
bedret oversikt og 
styring, og dermed en 
positiv faktor tilbedret   
arbeidsmiljø 
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Bydelen har etablert 
systemer for 
ferdigdoserte legemidler 
– multidose. 
 
 


Brukerne får 
kvalitetssikret 
legemiddelhånd- 
teringen. 


Tiltaket frigjør 
ressurser, og fjernet 
elementer som kan 
påvirke arbeidsmiljøet 
negativt 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Servicetorget er bydelens 
kontaktpunkt og ansikt 
utad. 
 
Deltiltak: 
1. Ansatte 


videreutvikler god 
generell kompetanse 
om bydelens 
tjenesteområder  


2. God 
seniorveiledning på 
Servicetorget 


 


Brukerne får god 
veiledning og 
opplever god 
service  fra 
bydelen. 


Ansatte gir brukerne 
service og kvalitet i 
tjenestene. 
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Bydelen har etablert 
systemer for 
ferdigdoserte legemidler 
– multidose. 
 
  
 


Brukerne får 
kvalitetssikret 
legemiddelhånd- 
teringen. 


Tiltaket frigjør 
ressurser, og fjernet 
elementer som kan 
påvirke arbeidsmiljøet 
negativt 
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m
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g 
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Det er opprettet en 
arbeidsgruppe som har 
som mandat å utarbeide 
konkrete tiltak i tråd med 
bydelens 
informasjonsplan, frist 
30.mai 
 
Deltiltak:  
1. Arbeidsgruppen 


opprettes etter 
forutgående 
behandling i 
lederteamet 


2. Informasjonsplanen 
skal også omhandle 
oppgradering og 
utvikling av 
bydelens web-sider 
(spesielt 
internettsidene) 


 


Brukerne får bedre 
informasjonsservice 
om bydelens 
tjenester og bedret 
tilgjengelighet. 


Ansatte deltar aktivt i 
bydelens 
omdømmebygging. 
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Bydelen har 
implementert Nye etiske 
retningslinjer for ansatte i 
Oslo kommune 


Brukerne får 
tjenester i tråd med 
Oslo kommunes 
etiske 
retningslinjer. 
 


Ansatte deltar aktivt i 
bydelens 
omdømmebygging. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Revidert beredskapsplan 
er utprøvd gjennom 
øvelse innen 30.juni 


Innbyggerne/grupp
er av innbyggere 
sikres bedret 
ivaretakelse i 
alvorlige/truende 
situasjoner/ 
hendelser 


Gir trygghet for 
mestring av oppgaver 
ved uforutsette og 
truende hendelser 
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Mål 2: Ansatte opplever sine arbeidsplasser som gode. Forebyggende tiltak er tilrettelagt for å sikre et godt  
nærværsarbeid som reduserer sykefravær 


Utvikle ny 
personalpolitisk strategi 
for bydelen. 
 
 
 
 


Sikre brukerne 
trygghet og 
kvalitet.   


Kompetanseheving 
for bydelens ansatte. 
Forbedre og 
tydeliggjøre arbeids- 
og ansvarssituasjonen 


Søke OU-
midler 


M Søke OU-
midler 


B
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te
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Implementere Oslo 
kommunes verdigrunnlag 
og ledelsesprinsipper 
 
 
 
 


Brukerfokus som 
ivaretar etiske 
grunnverdier og 
ledelse med kvalitet 
og integritet 


Utvikling av etiske 
normer, forståelse 
empati og toleranse. 
 


Søke OU-
midler 


M Søke OU-
midler 


B
yd


el
sd


ire
kt


ør
te


am
et


 
   B


yd
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ire
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et
 Det er gjennomført 


undersøkelse om 
medarbeidertilfredshet 
blant alle ansatte 
 
 
 


Sikrer stabilitet og 
gir innsikt i endrede 
behov hos ansatte. 
Dette åpner for 
bedre tjenester til 
brukerne 


Sikrer stabilitet og gir 
innsikt i endrede 
behov hos ansatte. 


Søke OU-
midler 


M Søke OU-
midler 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Medarbeiderundersøkelse 
er gjennomført 
 
Deltiltak: 
1.   Bydel Nordstrand har 


utviklet kompetanse 
til å benytte Oslo 
kommuenes system 
for gjennomføring av  
medarbeider-
undersøkelser. Frist 
1.mai 


2. Medarbeiderund
er- søkelser er 
gjennomført på alle 
tjenestesteder. Frist 
15.juni 


3. Resultatene av 
medarbeider-
undersøkelsen er 
nedfelt i en 
handlingsplan med 
ansvarsfestede tiltak. 
Frist 15.september 


4. Tiltakene i 
handlingsplanen er 
gjennomført i løpet 
av 2009. 


 


Tilfredse brukere Et utviklende og 
ivaretakende 
arbeidsmiljø. 
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Medarbeidersamtaler er 
gjennomført 
 
Deltiltak: 
1. Det er gitt tilbud om 


kurs i medarbeider-
samtaler til alle 
ledere som ikke har 
opplæring i dette. 


2. Det er gitt tilbud om 
kurs i medarbeider- 
samtaler til ledere 
som føler behov for 
oppfriskning og 
kompetansetilførsel i 
gjennomføring av 
medarbeidersamtaler
.  


3. Medarbeidersamtaler 
er gjennomført på 
alle bydelens 
tjenestesteder innen 
30.juni.  


 
 


Tilfredse brukere Et utviklende og 
ivaretakende 
arbeidsmiljø. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Lederne har kompetanse 
til å arbeide systematisk 
og målrettet med 
arbeidsmiljø og HMS 
 
Deltiltak: 
1. Alle nye ledere 


og verneombud har 
grunnkurs i arbeid 
med arbeidsmiljø  


2. Ledere på alle 
nivåer nivåer er 
bevisst på at å at 
tilrettelegging for et 
for et godt og     
gggggg ivaretakende 
for at alle 
arbeidsmiljø er et 
lederansvar. 


3. Handlingsplan 
for nærværstiltak er 
utarbeidet. 


4. IA avtalen følges 
opp av ledere 


5. Ledere og 
verneombud som 
ikke innehar 
grunnopplæring i 
arbeidsmiljøarbeid er 
kartlagt. 


6. Ledere og 
verneombud som har 
behov for 
oppfriskning av 
denne kompetansen 
er kartlagt.  


 


Tilfredse brukere 
 


Et utviklende og 
ivaretakende 
arbeidsmiljø. 
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Det er gjennomført en 
totalvurdering av 
modellen i Stokke-
prosjektet. Byrådet 
ønsker for 2008 å prøve 
ut  
PAS etter modellen fra 
Stokke kommune. PAS er 
en ordning med pasient-
ansvarlig sykepleier som 
skal være brukerens 
kontakt og sikre faglig 
forsvarlighet, kontinuitet 
og koordinering av 
tjenester kompetanse-
basert bemanningsplan). 
Bydelen ønsker å være 
pilot i dette prosjektet. 
 


Til beste for 
brukerne. 
Færre ansatte inn til 
bruker og faste 
kontakter å 
forholde seg til. 


Økt og riktig kvalitet 
på tjenestene og riktig 
bruk av kompetansen. 
Ansvarliggjøring 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Medarbeiderundersøkelse
r er gjennomført jf. 
HMS-systemet 
 
Deltiltak: 
1. Årlig 


vernerunde er 
gjennomført på alle 
tjenestesteder i 
henhold til bydelens 
HMS-system. 


2. Resultatene av 
vernerunden er 
nedfelt i en 
handlingsplan med 
ansvarsfestede tiltak. 


3. Tiltakene i 
handlingsplanen er 
gjennomført på hvert 
enkelt tjenestested 


4. Hver 
tjenesteleder har 
ansvar for å følge 
opp aktuelle tiltak på 
sitt tjenested 


5. Tillitsvalgte og 
verneombud er 
involvert i denne 
prosessen 


 


At ansatte opplever 
å ha et godt 
arbeidsmiljø  har 
positiv innvirkning 
overfor brukerne 


Trivsel på 
arbeidsplassen 
medfører lavere 
sykefravær og 
reduserte kostnader.   
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Alle ansatte er 
inneforstått med at et 
godt arbeidsmiljø er et 
felles ansvar 
 
Deltiltak: 


1. Arbeidsmiljø og 
felles ansvar for 
arbeidsmiljø er 
satt på 
dagsorden på 
personalmøter 
på hvert av 
bydelens 
tjenestesteder.  


2. Arbeidsmiljø 
skal være på 
dagsorden på 
personalmøter 
minimum en 
gang i halvåret 
på hvert av 
bydelens 
tjenestesteder.  


 


Tilfredse brukere Et utviklende og 
ivaretakende 
arbeidsmiljø. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Samspillsprinsipper og 
personalrettede tiltak i 
møteplaner og årshjul 
følges. 
 


Mer stabilitet og 
tilgjengelighet for 
brukerne. 


Tåler mer stress og 
sykefraværet 
reduseres. De ansatte 
får regelmessig 
ekstern veiledning. 


Søke Nav 
om midler. 


M  
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t f
or


 
ba
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Renholdet av bydelens 
tjenestesteder er 
effektivisert og forbedret 
gjennom eksempelvis 
nyanskaffelser eller bruk 
av renholdspool. 
 


Bydelen  driver 
kostnadseffektive 
tjenester som 
kommer brukerne 
til gode. 


Bedre arbeidsmiljø. 500 V  
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Ferdigstille arbeidet med 
å utvikle seniorpolitiske 
tiltak. 
 


Sikre stabilitet og 
faglig kompetanse. 
Bedre tjenester til 
brukerne. 


Ivareta kompetanse. 
Mulighet til å ta vare 
på ansatte med 
redusert 
funksjonsevne og 
hindre uønsket 
førtidspensjonering. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 
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Bydelen har sørget for at 
de lover og forskrifter i 
helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgiv-ningen 
som gjelder for 
virksomheten er 
tilgjengelig, og har 
oversikt over de krav som 
er av særlig viktighet for 
virksomheten 
(interkontrollforskriftens  
§ 5.1) 
 
Deltiltak: 
1. Atuelle lover og 


forskrifter som 
gjelder Helse, miljø 
og sikkerhet er lett 
tilgjengelig for alle 
på bydelens 
intranettsider. 


2. Det er utarbeidet 
en skjematisk 
oversikt over de krav 
i henhold til helse-, 
miljø og 
sikkerhetslov-
givningen, som er 
særlig viktig for 
Bydel Nordstrand. 


3. Det er utarbeidet 
rutiner som sikrer at 
kravene til helse, 
miljø og sikkerhet er 
fulgt opp på alle 
bydelens 
tjenestesteder.  


 


Tilfredse brukere   Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et 
godt arbeidsmiljø. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Bydelen har sørget for at 
arbeidstakerne har 
tilstrekkelig kunnskaper 
og ferdigheter i det 
systematiske helse-, 
miljø- og 
sikkerhetsarbeidet, 
herunder informasjon om 
endringer 
(interkontrollforskriftens  
§ 5.2) 
 
Deltiltak: 
1. Ledere på alle nivåer 


har gjennomgått 
HMS-systemet med 
spesiell vekt på eget 
tjenestested. 


2. Ledere på alle nivåer 
har fulgt opp og 
informert om 
endringer innen 
HMS-området.  


 


Tilfredse brukere   Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et 
godt arbeidsmiljø. 
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Bydelen har sørget for at 
arbeidstakerne medvirker 
slik at samlet kunnskap 
og erfaring utnyttes 
(interkontrollforskriftens 
§ 5.3) 
 
Deltiltak: 
1. HMS er tema på 


bydelens 
tjenestesteder og 
personalmøter 
minimum hvert 
halvår. 


2. Hovedverneombud/ 
verneombud, 
hovedtillitsvalgte/pla
sstillitsvalgte bidrar 
aktivt i bydelens 
HMS-arbeid  


  


Tilfredse brukere Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et 
godt arbeidsmiljø. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Bydelen har fastsatt mål 
for helse, miljø og 
sikkerhet  
(interkontrollforskriftens  
§ 5.4)  
 
Deltiltak: 
1. Mål for HMS-


arbeidet i Bydel 
Nordstrand er 
fastsatt i HMS-
systemet.  


 


Tilfredse brukere Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et 
godt arbeidsmiljø. 
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Bydelen har oversikt over 
virksomhetens 
organisasjon, herunder 
hvordan ansvar, oppgaver 
og myndighet for 
arbeidet med helse, miljø 
og sikkerhet er fordelt 
(interkontrollforskriftens  
§ 5.5) 
 
Deltiltak: 
1. Ansvar og 


myndighet på HMS-
området framgår av 
bydelens HMS-
system og av 
fullmakter delegert 
fra bydelsdirektør 


 


Tilfredse brukere Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et 
godt arbeidsmiljø. 
 
Sikrer at kravene i 
henhold til lover og 
forskrifter innen 
helse, miljø og 
sikkerhet følges opp. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 
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Bydelen har kartlagt farer 
og problemer og på 
denne bakgrunn vurderer 
risiko, samt utarbeidet 
tilhørende planer og tiltak 
for å redusere 
risikoforholdene 
(interkontrollforskriftens  
§ 5.6) 
 
Deltiltak: 
1. System for 


Risiko- og 
sårbarhetsanalyse
r (ROS) er en del 
av bydelens 
HMS-system 


2. For ytterligere å 
styrke proaktivt 
arbeid med 
risiko- og 
sårbarhetsanalyse
r, vurderes fra og 
med 2009 å 
igangsette arbeid 
med helhetlig 
risikostyring. 


3. ROS-medtoden er 
benyttet for å 
kartlegge og avdekke 
mulige overtredelser 
av lovens krav til 
helse- miljø og 
sikkerhet 


 


Tilfredse brukere Sikrer at kravene i 
henhold til lover og 
forskrifter innen 
helse, miljø og 
sikkerhet følges opp. 
 
Sikrer at de ansatte 
har et trygt og godt 
arbeidsmiljø. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 
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Bydelen har iverksatt 
rutiner for å avdekke, 
rette opp og forebygge 
overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold 
av helse-, miljø- og 
sikkerhets- lovgivningen 
(interkontrollforsrifte
ns  § 5.7) 
 
Deltiltak: 
1. Rutinene i HMS-


systemet er fulgt 
opp. 


2. Det er utarbeidet 
sjekkliste for 
prosedyrene i HMS-
systemet 


3. Ledere, verneombud 
og tillitsvalgte på 
alle nivåer er kjent 
med sjekklisten og 
frister for 
gjennomføring og 
oppfølging 


4. HMS-systemet er 
revidert og 
tilpasset ny 
organisasjon i 
Bydel Nordstrand 


5. HMS-grupper er 
innført i enhetene 


6. Arbeidsplassvurd
er-ingsskjema er 
aktivt i bruk 


 


Tilfredse brukere Sikrer at kravene i 
henhold til lover og 
forskrifter innen 
helse, miljø og 
sikkerhet følges opp.  
Sikrer at de ansatte 
har et trygt og godt 
arbeidsmiljø. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Bydelen har foretatt 
systematisk overvåkning 
og gjennomgang av 
internkontrollen for å 
sikre at den fungerer som 
forutsatt 
(interkontrollforskriftens  
§ 5.8)  
 
Deltiltak: 
1. Systematisk 


overvåking og 
gjennomgang av 
internkontrollen 
er ansvarsmessig 
plassert i linjen 


2. Bydelens 
internrevisjonsgr
uppe har 
gjennomført 
internrevisjon på 
minimum ti av 
bydelens 
tjenestesteder for 
å kontrollere at 
HMS-systemet 
følges og 
fungerer som 
forutsatt.  


 


Tilfredse brukere Sikrer at kravene i 
henhold til lover og 
forskrifter innen 
helse, miljø og 
sikkerhet følges opp.  
Sikrer at de ansatte 
har et trygt og godt 
arbeidsmiljø. 
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Bydelen søker om 
deltakelse i 
Kvalitetskommune-
programmet i regi av 
Kommunenes Sentral-
forbund. Prosjektet har 
fokus på sykefravær. 


Tilfredse brukere Ledelse, ansatte og 
tillitsvalgte deltar 
sammen med 
politikere i en 
partssammensatt 
gruppe. 
Kompetanseheving og 
erfaringsoverføring 
gjennom deltakelse i 
nettverksarbeid 
sammen med andre 
bydeler og 
kommuner. 
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FleXiteam opprettes 
 


Helhetlig tjeneste 
med kjente ansatte 
til bruker. Økt 
kvalitet 


Økt grunnbemanning 
fører til red av  
sykefravær og bedre 
arbeidsvilkår. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


 
 
 
Mål 3: Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester 


Krystallen eldresenter har 
et variert aktivitets og 
tjenestetilbud som bidrar 
til at eldre kan holde seg 
friske og aktive og kan 
bo lenger hjemme.  
 


Varierte aktiviteter 
er tilrettelagt i 
størst mulig grad 
som brukerne 
ønsker. 


Tilfredse brukere vil 
virke positivt inn på 
arbeidsmiljøet 
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Det stimuleres til  
frivillig innsats slik at 
eldre kan ta i bruk egne 
ressurser og oppleve å 
være  del av et  
arbeidsfellesskap  
 


Bedret 
psykisk/ fysisk 
helse gjennom 
følelse av 
tilhørighet og 
mestring. 
Økt livskvalitet 


Stimulere, rekruttere 
og følge opp de 
frivillige. 
Skape et godt 
arbeidsmiljø for de 
frivillige gjennom 
positive 
tilbakemeldinger. 
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Kafeteriaen tilbyr et 
variert og sunt tilbud  
 
 


Et sunt og variert 
kosthold bidrar til 
god helse og sosialt 
overskudd. 
Dette vil føre til økt 
deltakelse i 
aktiviteter. 


Det vil kreve 
nytenkning og 
kreativitet. 
Øke kunnskap om 
sunn mat hos frivillige 
og ansatte. 
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Det er utarbeidet lokal 
Folkehelseplan for 
bydelen 
 
 


Brukere får 
tjenester som 
vektlegger 
forebyggende tiltak.


Forebyggende 
helsearbeid som 
fremmer trivselen på 
arbeidsplassen. 
Nedsette tverrfaglig 
gruppe. 
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Språktest av alle 
fireåringer i ordinær 
helsekontroll.  
 
Deltiltak: 


o Det drives 
språkgruppe for 
barn som ikke 
går i  


               barnehage. 
o Logoped følger 


opp ved behov. 
o Videreutvikle 


språkopplæring 
til barn og 
mødre med 
behov for dette. 


Bedre 
grunnleggende 
norskkunnskaper 
før skolestart. 
 
Gjennom 
sosialisering finner 
barna seg lettere til 
rette sammen med 
andre barn i skolen. 
 
Styrker vennskap, 
fellesskap, 
motivasjon, 
trygghet og glede. 
 
 


Tverrfaglig samarbeid 
mellom pedagogisk 
fagsenter, barnehage 
og 
helsesøstertjenesten. 


Ekstern 
finans- 
iering 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Barnehagene har fokus 
på kosthold og 
livsutfoldelse. Det er lagt 
til rette for meningsfylte 
aktiviteter i trygge og 
utfordrende omgivelser. 
 
 


Forebyggende og 
helsefremmende 
tiltak. 


De ansatte får styrket 
kompetanse som 
fremmer arbeidsglede.
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Mål 4: Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med brukerne 


Serviceerklæringer er 
utarbeidet og evaluert. 
 


Bedre brukermed- 
virkning og 
brukertilpasning. 
Bruker vet hva som 
kan kreves av 
tjenesten. Avklarer 
forventninger 
mellom bruker og 
bydel. 


Avklarte 
forventninger bidrar 
til større forståelse for 
de tjenester som gis, 
og dermed har en 
positiv innvirkning  
på arbeidsmiljøet 
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Vedtak som fattes er 
foretatt ut fra brukers 
behov og basert på 
LEON prinsippet 


Tilstrekkelig og 
tilpasset tjeneste 


Generell 
forutsigbarhet for 
utførerleddet om bruk 
av riktig kompetanse. 
Trygghet som øker 
tilfredsheten i 
arbeidsmiljøet 
 
 
 
 
 
 
 


   


Det er brukermedvirk- 
ning i utarbeidelse av 
tiltaksplaner.  
Brukerundersøkelse 
gjennomføres årlig. 
 
 


Tiltakene er bedre 
tilpasset brukernes 
behov. Brukerne 
ansvarliggjøres mer 
i forhold til egen 
utvikling. 
Bedre 
brukertilpasning. 


Ansatte gir brukerne 
bedre tilpassede 
tjenester. 
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Barnehagene har årlige 
brukerundersøkelser for 
alle bydelens barnehager 
rettet mot foresatte. 
 


Tett og nært 
samarbeid mellom 
barnehage og det 
enkelte hjem. 
Skaper tillit og 
trygghet. 


Barnehagen får god 
dokumentasjon for 
arbeidet med det 
enkelte barn. Dette 
gjør samarbeidet med 
foresatte og kolleger 
lettere. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 
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Barnehagene er tilført 
kompetanse til å 
gjennomføre felles 
brukerundersøkelse for 
bydelens barnehager. 
 
 
 


Brukerne får en 
samlet kunnskap 
om innhold og 
tilfredshet for 
brukerne. 


Gjennom en god 
dokumentasjon deles 
kunnskap, 
kompetanse og 
erfaring mellom 
bydelens barnehager. 
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Samarbeid om 
kompetanseutvikling og 
faglig likebehandling i 
private og kommunale 
barnehager 
 
 
 


Brukerne tilbys 
tjenester av 
kompetent 
personale. 


Økt kompetanse kan 
gi økt trivsel på 
arbeidsplassen 
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Utekontakten er bydelens 
oppfølgingstjeneste, og 
gir tilbud til ungdom opp 
til 21. år.  
 
Oppfølgingstjenesten 
bistår ungdom med å: 


o søke skoleplass 
o få veiledning til: 
o jobbsøking  
o arbeidstrening 


Brukerne får gratis 
tilbud om hjelp til 
arbeidstrening, 
skole og 
jobbsøking. 


Tjenester og tiltak 
tilrettelegges i 
samarbeid med 
bruker, som oppfattes 
positivt fra de ansattes 
side. 


   


Bydelen tilbyr 
seniorveiledningstjeneste 
 
 
 
 
 


Brukerne gis 
veiledning gjennom 
personlig kontakt 


Ingen    
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Mål 5: Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte tjenester på et 
tilpasset omsorgsnivå 


Det er opprettet en 
partsammensatt 
arbeidsgruppe som 
vurderer bestillerenhetens 
kompetansebehov og 
fremmer forslag til tiltak. 
 


Mer 
brukertilpassede 
tjenester 


Bedre tilrettelegging 
og ivaretakelse av 
arbeidsmiljøet 
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koordinerer 
habiliteringsarbeidet 
omkring barn og unge (0-
18 år) med nedsatt 
funksjonsevne. 


Brukerne har en 
adresse hvor de kan  
melde behov og 
søke råd og 
veiledning. 


Det er utarbeidet klare 
retningslinjer for 
fagteamets 
sammensetning og 
funksjon, samt 
ansvarsgruppearbeid.    
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d Videreutvikle forum for 
koordinatorer spesielt 
med tanke på veiledning 
utarbeiding og 
oppfølging av individuell 
plan. 


Brukerne får 
individuelt 
tilpassede tjenester. 


Ansatte arbeider 
gjennom et felles 
fagforum. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 
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Individuell plan tilbys de 
brukere som har krav på 
det, og i tillegg ønsker 
det. 
 
Deltiltak: 
Det er nedsatt tverrfaglig 
arbeidsgruppe for 
habilitering med fokus på 
overgang fra barn til 
voksen og bruk av 
individuell plan 
 
 


Brukermedvirkning 
og tilpassede 
tjenester. 
 
 
 
Brukerne får bedre 
tilpassede tjenester 
 


Bedre oversikt over 
hvilke tjenester og 
oppdrag bruker skal 
ha. Tverrfaglig 
samarbeid 
 
Bedre tydeliggjøring 
av roller, 
arbeidsoppgaver og 
ansvarsoppfølging 
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Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan er 
utarbeidet. 
 


Økt trygghet 
gjennom tverrfaglig 
tilbud til bruker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Økt kompetanse    


Tverrfaglig 
arbeidsgruppe fokuserer 
på arbeid rettet mot barn 
og unge og familier som 
lever med ADHD. 
 
Deltiltak: 
Starte nettverksgrupper 
for foreldre for å øke 
kompetansen.  
Bidra til at disse blir 
selvhjelpsgrupper. 
 


Foresatte får økt sin 
kompetanse og gis 
muligheter til å 
treffe andre foreldre 
som har barn med 
lik problematikk. 


Ansatte får økt sin 
kompetanse om 
ADHD. Ulike 
fagpersoner benytter 
felles manual i 
tverrfaglig arbeid. 
Bedre tydeliggjøring 
av roller, 
arbeidsoppgaver og 
ansvarsoppfølging. 


60 M 0 
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Det opprettes 
ansvarsgrupper. 
 


Brukerne får 
samordnet sine 
tjenester. 


Tidsbesparende å 
samle alle aktører. 
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Det utarbeides prosedyrer 
for arbeidet med 
mennesker med behov 
for tverrfaglig 
oppfølging. 
 


Brukerne får et 
tilbud tilpasset sitt 
behov. 


Prosedyrer frigir tid i 
forhold til å 
tilrettelegge dette 
arbeidet. 
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Psykiatrimidler  
I budsjettet er i tillegg til 
allerede tildelte midler i 
ramme medtatt bydelens 
antatte andel av 
psykiatrimidler som er 
lagt til sentral avsetning i 
byrådets budsjettforslag. 
Det vises til vedlagte 
Budsjettnotat 2008-04 
som viser hvordan de 
totale psykiatrimidler er 
disponert 
 


  -2150 V  


 
Mål 6: Bydelen har en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet 


Det er gjennomført 
opplæring av ansatte 
gjennom 
kompetanseutvikling 
innenfor lov – og 
regelverk 
 


Brukerne får 
tjenester med 
service og kvalitet. 


Økt kompetanse og 
forsvarlig 
saksbehandling 


Søkes 
finansiert 
gjennom OU 
midler. 


M  
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Økonomiavdelingen har 
tilrettelagt for gode 
rutiner og nødvendig 
opplæring for at bydelen 
ivaretar en god 
økonomisk styring 


Kostnadseffektive 
tjenester kommer 
brukerne til gode. 


Mer forutsigbar drift 
på tjenestestedene. 
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Bydelen har tilrettelagt 
for styrket samarbeid 
mellom kommunale og 
private barnehager. 
 
 
 
 


Bydelen framstår 
med et mer faglig 
og helhetlig 
barnehagetilbud. 


Et bredere og styrket 
fagmiljø. 
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Tjenestene arbeider 
systematisk med 
avviksrapportering og 
kostnadsbevissthet 
 


Brukere får 
tilpassede tjenester 
med service og 
kvalitet 


Ansatte utfører 
kostnadseffektive 
tjenester med service 
og kvalitet 
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 Interne økonomiopp-
følgingssystemer og 
rutiner. Opplegg for  
systematiske faglige 
drøftinger, herunder 
veiledning. 
 


Brukerne får tiltak 
med tilstrekkelig 
ressurser. 


Ansatte utfører 
kostnadseffektive 
tiltak med 
tilstrekkelig service 
og kvalitet. 
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brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Liggedøgn på institusjon 
er redusert ved at 
følgende er vurdert: 


o Egenbaserte 
tiltak vedr. 
ungdom på 
hybel. 


o Eget 
avlastningshjem. 


o Utvikle 
alternative 
ettervernstiltak. 


 


Brukerne får 
tilstrekkelige tiltak 
med god 
ressursutnyttelse. 


Gjennom at tiltakene 
blir i barnevernets 
regi får ansatte bedre 
oversikt og kontroll 
med oppfølgingen. 
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Sentralisering av IKT 
funksjoner fra 1.1.2008 
iht 
Bystyrets beslutning 


Ingen Må i sterkere grad enn 
tidligere benytte seg 
av ekstern 
kompetanse 


-1000 V -500 
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Administrative 
kostnadsreduksjoner 
tilknyttet overføring av 
SFO til Utdanningsetaten 
fra 01.08.2008 


Ingen Tilpasning av 
personalressurser og 
arbeidsoppgaver 


-180 V  
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g Overtallighet. I 


forhold til budsjett 
2007 er omfanget av 
avsatte midler til 
overtallighet redusert 
med kr. 400.000,-. 
 


Ingen Ingen -400 V  


Midler til politisk nivå er 
økt med 100000 i forhold 
til 2007. Midlene er 
fortrinnvis tenkt benyttet 
til utviklingsprosesser 
mellom politisk og 
administrativt nivå: 


 Felles forståelse av 
bydelens oppgaver 
og utfordringer på 
kort og lang sikt. 


 Løsningsorienterte 
tilnærmingsmetoder 


 


Utvikle 
forutsigbarhet i 
tjenesteproduksjone
n 


Øke forutsigbarhet 
som gir grunnlag for å 
prioritere 
personalressursene 
riktigst mulig. 


100 V  
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Diverse effektiviseringer. 
Dette er summen av 
mange mindre 
effektiviserings-
beløp/tiltak i arbeidet 
med å lukke 
driftsvolumsgapet på 
45,64 mill kroner 
(pronose 2007 ned til bitt 
budsjettramme for 2008). 
Alle enheter har deltatt i 


Ingen Ingen -3555 V  
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Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


en effektiviseringsprosess 
og med kritiske øyne har 
en oppnådd 
optimalisering uten at 
dette går ut over 
tjenesteproduksjonen. 
Beløpet er tilnærmet 
samme beløp som 
byrådets langsiktige 
effektiviseringsmål på 
0,4% for 2008. Dette er i 
samsvar med vedtatt 
økonomiplan for Oslo 
kommune. 
 


 
Mål 7: Mennesker med sammensatte problemer tilbys koordinert, tverrfaglig rehabilitering og nødvendige 
helse- og sosialtjenester 


Rullering av 
handlingsplanen for 
psykisk helsearbeid  
 
Utarbeide presise 
styringstall. 
 
 
 


Gjennom 
brukermedvirkning 
og  
målstyring får 
brukerne tilpassede 
tjenester. 


Gjennom 
brukermedvirkning, 
kartlegging og 
resultatmåling driver 
ansatte målstyrte 
tiltak. 
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Følge prosedyrer som 
utvikles på det 
tverrfaglige området. 
 
 
 
 
 
 


Brukerne får riktig 
hjelp innenfor rett 
lovverk. 


Effektive 
medarbeidere. 
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Bydelen arbeider for å få 
flere i arbeid og aktivitet 
og færre på passiv 
sosialhjelp. 
 
 
 
 
 


 
rukerne blir mer 
selvstendige og 
selvhjulpne. 


 
satte arbeider for at 
brukerne får økt 
selvhjulpenhet. 


     


Bydelen sier opp kjøp av 
en plass innen psykiatrien 
for å reetablere tilbud i 
Herregårdsveien 4. Basen 
for personalet etableres i 
det opprinnelig tenkte 
areal. 
 
 


Brukerne/pårørende 
gis økt tilbud i egen 
bydel 


Forutsatt tilpasset 
bemanning ingen 
spesielle 
konsekvenser 


-250  -250 
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Mål 8: Bydelen er miljøeffektiv og arbeider for å redusere risikofaktorer 
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Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


Informasjon om helse- 
miljø og sikkerhet 
ivaretas løpende 
 
  
 


Tryggere nærmiljø Tryggere arbeidsmiljø      
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Bydelen har revitalisert 
arbeidet med 
miljøfyrtårnsertifisering 
 
Deltiltak: 
1. Tilføre lederskapet 


kompetanse om 
hensikten med 
sertifisering. 


2. Utarbeids plan for 
sertifisering av 
bydelens 
tjenestesteder 


3. Implementere 
prosess og 
kompetanse på 
tjenestestedene 


  


Økt kvalitet ved å 
ivareta 
miljømessige 
forhold på en 
målrettet måte. 


Helseforebyggende 
spesielt i forhold til 
inneklima  og 
bevissthet rundt 
effektiv 
ressursforvaltning. 


100 V 100 
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Mål 09: Vanskeligstilte boligsøkere er tildelt kommunalt disponerte boliger 
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Det er etablert gode 
rutiner på tildeling av 
kommunale boliger 
 
Deltiltak: 
Kartlegge behovet for 
kommunale boliger på 
kort og lang sikt  


Raskere 
saksbehandling 


Effektive 
medarbeidere 


     


 
Mål 10: Mottakere av introduksjonsstønad for flyktninger og sosialhjelp får rask tilgang på arbeid, utdanning 
eller statlige tjenester og ytelser 
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e Prioritere aktive tiltak for 
å lykkes med integrering 
av innvandrere med ikke 
vestlig bakgrunn og bidra 
til at flere blir økonomisk 
uavhengige. 
 
 
 


Selvstendiggjøre 
brukere av 
ordningen  


Positivt å kunne 
registrere god 
gjennomføring av 
tiltak på tvers av 
etniske grupper 
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Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 
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Økonomisk sosialhjelp. 
I forhold til driftsnivå 
2007 forutsettes et lavere 
driftsnivå i 2008 på 2,8 
mill kroner 
(Gjennom prosjektrettet 
rette arbeid fra sept,2006 
har det vært en sterk 
reduksjon i antall 
brukere. Den generelle 
samfunnsutviklingen har 
også vært medvirkende) 


 Ingen Ingen -2800 V  


 
Mål 11: Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et godt 
oppvekstmiljø 


Utvikle lavterskeltilbud i 
samarbeid med Barne- og 
ungdomspsykiatrien ( 
BUP) på Helsestasjon for 
barn og unge. 
 
 
 


Forebygge psykiske 
lidelser.  


Tverrfaglig samarbeid 
mellom 
helsesøsterstjenesten 
og BUP. Gir faglig 
utvikling for ansatte.  
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Videreutvikle 
Familiesenteret til 
naturlig møteplass for 
småbarnsforeldre. 
 
 
 


Foreldre blir 
tryggere i sin nye 
rolle. Treffer andre 
foreldre og barn og 
får råd og 
veiledning. 


Opplever å bli åpne 
for nye generasjoner 
foreldre og deres 
behov. 
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Helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten har 
en sentral rolle i bydelens 
Folkehelsearbeid. ( 
Helse- 
stasjons- og 
skolehelsetjenesten har 
stor mulighet for å nå 
hele barne- og 
ungdomsbefolkningen 
med informasjon og 
helsetjenester) 


Bidrar til å 
stimulere til god 
helse. 


Ansatte formidler 
informasjon om 
folkehelsearbeidets 
betydning. 
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Styrking av det 
psykososiale 
samtaletilbudet i 
skolehelsetjenesten til 
hjelpetrengende ungdom.  


Ungdom får 
samtale med 
helsesøster og 
Barne- og 
ungdomsspykiatrie
n på videregående 
skole. 
Bidrar til bedre 
psykisk helse. 


Tjenesten gjøres mer 
tilgjengelig og det 
utvikles varierte 
samtaletilbud både på 
individ, gruppe og 
klassenivå. 
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Gjennom 
sekundærforebyggende 
arbeid tilbyr 
Utekontakten tjenester til 
enkeltungdom og grupper 
ungdom. 


Godt 
lavterskeltilbud i 
forhold til tidlig 
intervensjon. 


Ansatte arbeider 
forbyggende. 
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brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 
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he


t Kartlegge og vurdere 
bydelens tverrfaglige 
behov for å  opprette en 
nattåpen barnehage eller 
et avlastningstilbud i 
tilknytning til en 
barnehage.   
 
 


Etablere 
brukertilpassede 
tjenester. 


Ansatte tilbyr 
tverrfaglige tjenester. 


   


Utekontaktene jobber 
oppsøkende i bydelen for 
å kartlegge 
ungdomsmiljøene. 


Trygghet i 
nærmiljøet. 
Kartlegging av 
ungdom i 
risikosonen. Tidlig 
intervensjon, 
spesielt i forhold til 
rus og kriminalitet. 


Ansatte jobber 
målrettet med tiltak 
som virker 
forebyggende. 
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Styrke innsatsen for barn 
som blir utsatt for vold. 


Ivareta 
brukerperspektivet 
og ha en god dialog 
med brukerne  


Økt kompetanse ved å 
tilegne seg mer 
kunnskap om arbeidet 
med familier med 
minoritetsbakgrunn 
og familier hvor det 
utøves vold og tvang.  
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Bedre bruk av 
hjelpemiddelsentralen. 
 
 
 
 
 


Flere brukere kan 
komme raskere 
hjem fra sykehus 
og andre 
institusjoner og 
være selvhjulpne. 


Letter 
arbeidssituasjonen. 


   


En
he


t f
or


 
fo


re
by


gg
en


de
 a


rb
ei


d 


Barnehagene har 
tilrettelagte uteområder 
for god og trygg lek for 
bydelens barn. 
 
  
 
 


Mangfold i tilbud 
av tilrettelagte 
utelekeplasser. 


Ingen  V  
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Bydelen videreutvikler 
sitt organiserte 
kriminalitetsforebyggend
e arbeid etter SaLTo 
modellen – en 
samarbeidsmodell for 
bydel, politi og 
Utdanningsetat – 
inklusive den frivillige 
sektor. 
 
 


Økt trygghet 
gjennom 
tverrfaglige 
tjenester. 


Økt kompetanse og 
trygghet. Informasjon 
og kunnskap om 
kriminalitetsutvikling 
og bevegelser i 
ungdomsmiljøene 
flyter mellom partene. 
Sikre felles forståelse. 
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En he
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r Oppfølging av 


samarbeidsavtaler og 
Brukerne opplever 
bydelen som en 


Ansatte gir en bedre 
tjeneste i tverrfaglig 
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Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


tverrfaglig samarbeid i 
form av ansvarsgrupper 
og deltagelse i tverrfaglig 
fora.  
 
 


samlet enhet. samarbeid med andre. 


 
Mål 12: Barn i alderen 1-5 år har tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. Barnehagen er en 
meningsfylt leke- og læringsarena for det enkelte barn. 
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Bydelen har nok 
barnehageplasser til alle 
som ønsker det. 
 
  
 
 


Foresatte får en mer 
forutsigbar hverdag 
gjennom større 
valgmulighet.  


Bydelen arbeider for å 
skaffe nok 
førskolelærere. 


     


Rullere Handlingsplanen 
for full barnehagedekning 
2008-2010. Planen legges 
fra for bydelsutvalget i 
løpet av 1.halvår  
 
  
 
 


Oppnå full 
behovsdekning 


Gi bedre muligheter 
for planmessig 
tilrettelegging. 
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Barnehagens 
pedagogiske innhold og 
kvalitet vektlegges. 
Bydelen fortsetter 
arbeidet med å 
videreutvikle det 
pedagogiske innholdet i 
alle kommunale og 
private barnehager i tråd 
med veilederen i ABC 1-
2-3. 


Brukerne får tilbud 
med kvalitet. 
Foreldre opplever 
at barna står bedre 
rustet til skolestart. 


Ansatte får 
kompetanseutvikling. 
Ansatte arbeider med 
språkstimulerende 
tiltak 
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Effekt av optimalisert 
drift av barnehager – 
samt 
kompensasjonsbeløp for 
oppstart gir en gevinst. 
Driftsnivå for 2007 
justert for lønns- og 
prisutvikling 
effektiviseres i budsjett  
2008 med nettoeffekt 5,3 
mill kroner.  Se vedlagte 
budsjettnotat 2008-01  
 
 (korrigert for feil 
kompensasjon i 2007 som 
utgjør ca. 2,4 mill). 3,9 
mill. er en reduksjon fra 
prognose 2007 til 
budsjettramme 2008, 
justert av lønns- og 
priskompensasjon. 


  -6300 
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Økonomisk styrking til 
vikarbruk i barnehagene 
 
 
 
 
 
 
 


Større forutsibarhet. 
Større stabilitet og 
trygghet i 
barnehagetilbudet 


Bedrer arbeidsmiljøet 400 V  
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Med virkning fra 
15.12.2007 inntas 9 barn 
under 3 år i Rødstua 
barnehage. Det opprettes 
3 stillinger (1 pedagog og 
2 assistenter). Fra samme 
dato inntas ytterligere 9 
barn i midlertidige 
Steinspranget barnehage 
og det opprettes 3 
stillinger; 1 pedagog og 2 
assistenter. Innen 
15.12.2007 inntas 1 barn 
under 3 år i Munkelia  
barnehage. 
Styrerstillingen utvides 
fra 80% til100%, og 
utvidelsen skal brukes på 
avdeling. 
I Marmorberget 
barnehage er tatt inn 2 
barn over 3 år, for på 
denne måte å ha fulle 
avdelinger (18 barn). 
Samlet nettoinntekt på 
tiltakene er ca. ½ mill 
kroner.  


Økt tilbud. 
Reduksjon av 
ventelister 


På Rødstua må det 
gjøres mindre 
bygningsmessige 
tilpasninger. Ellers 
ingen 
arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


-500   


  
Mål 13: Barn, unge og familier med spesielle behov får tilrettelagt barnevernstiltak til riktig tid 


Barneverntjenesten følger 
opp informasjonsarbeidet 
mot samarbeidspartnerne 
ihht samarbeidsavtalen. 
Det forefinnes til enhver 
tid kontaktpersonliste for 
alle tjenestesteder. 
 
Deltiltak: 
Samarbeidspartnere 
melder bekymring/ behov 
når de ser dette. 


Brukerne møter 
ansatte i andre 
tjenester som 
kjenner til 
barneverntjenesten 
og har grunnlag for 
å videreformidle 
kontakt. 
 
 
Brukerne 
gjennomgår 
undersøkelse med 
hjemmel i 
barnevernloven 


Bedrer 
samarbeidsklimaet. 
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verk dersom situasjonen 
tilsier at det er 


Brukerne får hjelp  
iht.behov.  


Ansatte tilbyr 
tjenester med service 
og kvalitet. 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


barnevernfaglig grunnlag 
for det.  
 
 
Barnvernets økonomiske 
ramme i 2008 er redusert 
med 4,7 mill kroner i 
forhold til prognose 
31.12.07. Se vedlagte 
Budsjettnotat 2008-02  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 -4700   
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Mål 14: Bydelens ungdom har initiativ og egenaktivitet 


Gjennom arbeidet i 
ungdomsrådet deltar flere 
ungdommer på politiske 
arenaer. 
 
  
 
 


Politisk engasjerte 
ungdommer deltar  
i lokalpolitisk 
arbeid. 


Ingen 60 V 60 
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Fritidsklubbene tilbyr 
opplevelser og mestring 
innen musikk, dans, sang 
og andre kulturelle 
uttrykk. 


Ungdoms 
egenaktivitet 
utvikler sosial 
kompetanse, 
tilhørighet og 
mestring. 
Ungdommene 
opplever utadrettet 
kulturell 
virksomhet både 
som utøvere og 
publikum. 


Ansatte arbeider  med 
tiltak som har 
forebyggende effekt 
og stimulerende for 
eget arbeidsmiljø. 
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Fritidsklubbene er et 
allment tilbud, som også 
lykkes med å rekruttere 
uorganisert ungdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fritidsklubbene kan 
virke rus- og 
kriminalitetsforeby
gg-ende. 
Fritidsklubbene kan 
bidra til integrering 
av 
innvandrerungdom. 


Ansatte arbeider med 
tiltak som har 
forebyggende effekt 
og virker 
stimulerende for eget 
arbeidsmiljø. 
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Mål 15: Barn- og foreldre opplever skolefritidsordningen som et trygt og fleksibelt tilbud 


En
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Det gis et  fleksibelt og 
trygt SFO tilbud til alle 
barn som omfattes av 
ordningen og som vil 
benytte tilbudet  


Barn og foreldre 
oppfatter 
skolefritidsord-
ningen som et trygt 
og fleksibelt tilbud 
 


Ansatte arbeider med 
tiltak som har 
forebyggende effekt 
og virker 
stimulerende for eget 
arbeidsmiljø 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


 
Mål 16: Omstilling av tjenestetilbud innen eldreomsorgen 
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Ved utmåling av 
bydelens tjenester overfor 
eldre har bydelen i hvert 
enkelt tilfelle benyttet 
LEON prinsippet (lavest 
effektive omsorgsnivå). 
Dette er sammenfallende 
med nasjonale og sentrale 
føringer i Oslo kommune  


Tilrettelegging av 
tjenester slik at den 
enkelte i størst 
mulig grad kan 
bevare sin 
selvstendighet og 
selvhjulpenhet 


Utløser riktig bruk av 
kompetanse ift. de 
adekvate tilbudet som 
gis 


   


Langtidsplasser er 
redusert til 
gjennomsnittlig års 
volum på 493 plasser i 
2008   
 
 


Fleksibilitet, 
mulighet for 
forebygging mot 
tyngre tjenester.   


Medvirke til å bruke 
faglig kompetanse, jf. 
LEON prinsippet 


-12200   V -7650 
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Mer effektiv drift av 
hjemmesykepleien, se 
vedlagte Budsjettnotat 
2008-03 
  


  -3635 V  
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Bydelen har vurdert 
etablering av Omsorg+, 
som er et nytt tilbud 
mellom hjem og 
sykehjem. 


Tilrettelegging av 
tjenester slik at den 
enkelte i størst 
mulig grad kan 
bevare sin 
selvstendighet og  
 
selvhjulpenhet. I 
tillegg å dekke 
behov for trygghet 
og aktivitet i 
samvær med andre. 
 


Medvirke til å bruke 
faglig kompetanse, jf. 
LEON prinsippet 


   


I samarbeid med 
bydelene Østensjø og 
Søndre Nordstrand tar 
Bydel Nordstrand i bruk 
intermediære 
enheter/forsterkede 
korttidsenheter for eldre 
pasienter som skrives ut 
av sykehus. Slik blir flere 
eldre rehabilitert til en 
aktiv tilværelse i eget 
hjem. 
 


Færre 
reinnleggelser på 
sykehus. Brukerne 
blir mer selvhjulpne 
og kan bo lengre i 
eget hjem. 


Positiv effekt for 
ansatte som arbeider 
med brukere som har 
sammensatte behov 
da det vil god 
tverrfaglig og 
tverretatlig 
samhandling.  
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Innføring av brukervalg i 
hjemmesykepleien i løpet 
av 2008 
 
Delmål: 
1. Sikre, ev. øke 


kompetansen i bruk 
av Gerica på alle 


Valgfrihet for 
brukerne 


Kan utløse usikkerhet 
om bydelens behov 
for framtidig 
arbeidskraft innen 
fagområdet 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/ Ytterligere økt 
M effekt fra 2008 


til 2009 
(1000 kroner) 


nivåer, både bestiller 
og utførerleddet 


2. Behov for 
gjennomgang av alle 
vedtak før ev. 
iverksettelse av 
brukervalgsordninge
n 


3. Øke bevisstheten om 
god rapportering og 
dokumentasjon 


Lambertseter dagsenter. 
Med bakgrunn i 
sykehjemsetatens 
fastsatte pris for 2008, og 
under forutsetning av at 
sykehjemsetaten 
fremskaffer 
tilfredsstillende 
lokale/totaltilbud 
innenfor bydelen, 
avvikles dagsenterdriften 
ved Lambertseter 
Fritidsklubb når dette er 
praktisk gjennomførbart. 
(Bydelens merutgift er 
beregnet til 675000,-) 


  675   
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Effekt av dagsenter i 
egen regi og nedsatt 
kjøpspris fra 
sykehjemsetaten. 


(Dett er et tiltak ved 
lukking av gap mellom 


prognose 2007 og 
budsjettramme 2008) 


Ingen Ingen -2700   


 
Mål 17: Familier med eldre, syke og funksjonshemmede får avlastning som dekker deres behov 
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Legge til rette for bruk av 
omsorgslønn (vridning av 
tjenester mot Borgerstyrt 
personlig assistanse-
(BPA)) 
Informere  om ulike 
ordninger, bl.a. 
avlastningstilbud for 
eldre.  
(Budsjett 2008 er kr. 500 
000 lavere enn prognose 
2007)  
 


God 
brukertilfredshet, 
økt brukermed-
virkning og 
medbestemmelse. 
Større fleksibilitet 
og økt livskvalitet. 
  


Ansatte arbeider for 
økt rekruttering av 
støttekontakter og 
avlastere. 


-500 
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Ansatte er kompetente til 
å se brukers og familiens 
behov 
 
 
 
  


Trygghet for bruker 
og pårørende. 
Økt helhetlig 
omsorg. 


Økt kompetanse hos 
ansatte til å forebygge 
den helhetlige omsorg 
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En-
het 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


Øk.effekt fra 
prognose 
2007 til 2008 
(1000 kroner) 


V/
M 


Ytterligere økt 
effekt fra 2008 
til 2009 
(1000 kroner) 
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Utvikling av 
avlastningstilbud i egen 
regi til barn/unge. Dette 
kan være helgeavlastning 
og annen døgnavlastning. 
 
 
 
 


Familie/pårørende 
får tilpassede 
tjenester som 
dekker deres behov 


Påvirker behov for 
tverrfaglig samarbeid 


-700   


 


Mål 18: Funksjonshemmede med stort behov for aktivisering får tilrettelagte tilbud 
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 Legge til rette for arbeid 
ved vernede bedrifter og 
dagsenter. Informere om 
egnede fritidstilbud i 
bydelen og kommunen; 
”Pølsa”, idrettsklubber, 
korps osv 


Forutsigbar og 
meningsfull 
hverdag, 
mestringsfølelse og 
økt selvrespekt 


Fornøyde brukere 
påvirker 
arbeidsmiljøet i 
boligene positivt 
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Reduksjon av TT-utgifter 
ved å overta transport i 
egen regi av mennesker 
med psykisk 
utviklingshemming. 
  


Brukere/pårørende 
gis økt tilbud i egen 
bydel 


Forutsatt tilpasset 
bemanning ingen 
spesielle 
konsekvenser 
 


-1500 
 


V -300 
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 Mer kostnadseffektiv 
turnus og mer 
optimalisert drift. 
Reduksjon i 3.95 stilling. 
Økning med 1 stilling fra 
1. mai. Reduksjon av 
sykepengerefusjonen til 
et riktigere nivå (tidligere 
feilbudsjettert) 


Brukerne får 
tilpassede tjenester 
i tråd med behovs- 
endringer. 
 


Ansatte får mer 
kostnadseffektiv 
turnus. 


1000 V -165 
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Salg av dagsenter-
plasser/tilbakeføring av 
kjøpsplass(-er) til  
Marmorberget dagsenter 
 
 
 


Brukere/pårørende 
gis økt tilbud i egen 
bydel 


Forutsatt tilpasset 
bemanning ingen 
spesielle 
konsekvenser 
 


-700 V  
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 Effekt av omlegging av 
kompensasjonsordning 
for kostnadskrevende 
brukere. Fra 2008 
kommer kompensasjon 
direkte fra staten. 


Ingen spesielle Ingen spesielle -2000 V  
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