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Sak 5/08       Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 25.02.2008  

 
Arkivsak: 200800022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Karin Gabrielsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 25.02.08 5/08  
 
 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART - HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN 25.02.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møte 25.02.2008 godkjennes 
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Sak 6/08      Godkjenning av protokoll fra møtet 21.01.2008 - helse- og 
sosialkomiteen  

 
Arkivsak: 200800023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Karin Gabrielsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 25.02.08 6/08  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.01.2008 - HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 21.01.2008 godkjennes. 
 
Vedlegg: Protokoll fra møtet 21.01.2008 
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Sak 7/08      Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200501180 
Arkivkode: 121.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 10/08  
Medbestemmelsesutvalg 25.02.08  
Eldrerådet 25.02.08  
Rådet for funksjonshemmede 25.02.08  
Ungdomsrådet 25.02.08 5/08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 7/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.02.08 11/08  
Barn, ungdom og kultur komite 26.02.08 9/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
ÅRSREGNSKAP 2007 BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsregnskap 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner årsregnskap 2007 for Bydel Nordstrand. 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
 
Vedlagt følger årsregnskap 2007 for Bydel Nordstrand. 
 
Årsregnskapet viser et merforbruk i forhold til tildelt budsjett på 23,648 mill kroner. I tillegg 
utgjør overføring av særskilte øremerkede midler 5,669 mill kroner, slik at korrigert 
sluttresultat er et merforbruk på 29,317 mill kroner. 
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Vedlagte årsregnskap er utarbeidet og levert i henhold til fastsatte retningslinjer, men det er 
ennå ikke innkommet noen gjennomgang fra Kommunerevisjonen.  Bydelsdirektøren vil 
fremme kommunerevisjonens gjennomgang når denne foreligger. 
 
Oslo 07.02.2008  
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
 
 
Vedlegg: Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand 
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Sak 8/08      Årsmelding 2007 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200700318 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 11/08  
Arbeidsmiljøutvalg 25.02.08  
Medbestemmelsesutvalg 25.02.08  
Eldrerådet 25.02.08  
Rådet for funksjonshemmede 25.02.08  
Ungdomsrådet 25.02.08 7/08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 8/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.02.08 14/08  
Barn, ungdom og kultur komite 26.02.08 11/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
ÅRSMELDING 2007 BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsmelding 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsmelding 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker.  Arbeidsmiljøutvalget tar Årsmelding 2007 for Bydel 
Nordstrand til etterretning 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
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SAKSFRAMSTILLING: 
 
Vedlagt følger Årsmelding 2007 for Bydel Nordstrand.  Årsmeldingen er utarbeidet i henhold 
til byrådets fellesskriv 9/2007. 
 
 
Oslo 07.02.2008  
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
 
 
Vedlegg: Årsmelding 2007 for Bydel Nordstrand 
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Sak 9/08      Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200700318 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 12/08  
Arbeidsmiljøutvalg 25.02.08  
Medbestemmelsesutvalg 25.02.08  
Eldrerådet 25.02.08  
Rådet for funksjonshemmede 25.02.08  
Ungdomsrådet 25.02.08 6/08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 9/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.02.08 15/08  
Barn, ungdom og kultur komite 26.02.08 10/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
ÅRSSTATISTIKK 2007 BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsstatistikk 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker.  Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2007 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
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SAKSFRAMSTILLING: 
 
Vedlagt følger Årsstatistikk 2007 for Bydel Nordstrand.  Årsstatistikken er utarbeidet i henhold 
til byrådets fellesskriv 8/2007. 
 
 
 
Oslo 07.02.2008  
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
 
 
Vedlegg: Årsstatistikk 2007 for Bydel Nordstrand. 
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Sak 10/08    Budsjett 2008 - Byrådsavdeling for velferd og sosiale 
tjenester, startmøte 05.02.2008  

 
Arkivsak: 200800202 
Arkivkode: 121 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 19/08  
Medbestemmelsesutvalg 25.02.08  
Eldrerådet 25.02.08  
Rådet for funksjonshemmede 25.02.08  
Ungdomsrådet 25.02.08 8/08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 10/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.02.08 16/08  
Barn, ungdom og kultur komite 26.02.08 12/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
BUDSJETT 2008 - BYRÅDSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER, 
STARTMØTE 05.02.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling til: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalgets tas til orientering 
   
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering 
  

Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar oppfølgingsbrev fra byrådsavdeling for velferd- og sosiale tjenester vedr. 
oppfølging fra startmøte budsjett 2008 til etterretning. 
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SAKSUTREDNING 
 
Vedlegg  
Brev av 8.2.08 fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, oppfølging etter startmøte 
for budsjett 2008. 
 
 
Bakgrunn 
5.2.08 ble det avholdt startmøte for Budsjett 2008 mellom byrådsavdeling for velferd- og sosial 
tjenester og Bydel Nordstrand. Dette skjer årlig, og er et ledd i byrådsavdelingens tilsynsansvar 
overfor bydelene. Startmøtene holdes bilateralt. For 2008 er startmøtet ytterligere formalisert 
ved at det følges opp med brev overfor bydelen.  
 
Vurdering 
Brevet har 6 kulepunkter for oppfølging fra bydelens side. Kommentarer til disse: 
o Kulepunkt 1 
Punktet omhandler lokale måltall i for funksjonsområde 3. Disse legges fram for bydelsutvalget 
i møte 6.mars 2008 
o Kulepunkt 2 
Bruk av sykehjemssenger vurderes til å representerer det største risikoområde i budsjettet, og 
det er bedt om en ny og konkret risikovurdering for merforbruk pr. utgang februar måned. 
o Kulepunkt 3 
Budsjett 2008 bygde på kjent forbruk pr. 31.10.07, og det bes om en ny gjennomgang ut fra 
faktisk forbruk i 2007. Det samme for praktisk bistand. Igjen en vurdering med bakgrunn i 
forbruk pr. 29.2.2008. 
o Kulepunkt 4 og 5 
Konkret vurdering av situasjonen innen barnevernet og sosialhjelpsbudsjettet 
o Kulepunkt 6 
Utarbeidelse av generell økonomirapport pr. 29.02.2008. Det nødvendige oppfølgingsansvar 
her tilligger iht. økonomireglementet både bydelsdirektør og bydelsutvalg. Eventuell formell 
oppfølgingssak til politisk behandling blir til BU-møte24.april. 
 
Med de risikoområder som ligger i budsjettet, og som bydelsutvalget ved sin behandling 
20.12.2007 var kjent med og selv erkjente, finner en det hensiktsmessig at denne saken nå 
behandles i alle bydelens komiteer og utvalg.  
 
 
 
Oslo, den 11.02.2007 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 11/08    Budsjett 2008 - måltall i bydelsbudsjettet  
 
Arkivsak: 200601063 
Arkivkode: 121.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 13/08  
Medbestemmelsesutvalg 25.02.08  
Eldrerådet 25.02.08  
Rådet for funksjonshemmede 25.02.08  
Ungdomsrådet 25.02.08 9/08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 11/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
BUDSJETT 2008 - MÅLTALL I BYDELSBUDSJETTET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Budsjett 2008 - måltall i bydelsbudsjettet til behandling i : 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
  
Til Komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte måltabell ”Måltall i bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og omsorg” 
for 2008. 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
I bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2008 (BU-sak 144/07) ble det ved en inkurie utelatt en 
måltabell. Vedlagt følger utfylte ”Måltall i bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og omsorg”.  
Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2008. 
 
Oslo 11.02.2008  
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
 
Vedlegg: Måltall i bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og omsorg 
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Sak 12/08    Åsrapport 2007 - Tilsynsutvalg 1  
 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 22/08  
Eldrerådet 25.02.08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 12/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
ÅSRAPPORT 2007 - TILSYNSUTVALG 1  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 tas til orientering. 
 
SAKSUTREDNING: 
Årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 foreligger.  Årsrapporten er en oppsummering av rapporter 
som er lagt fram for bydelsutvalget, komiteer og råd gjennom året og inneholder ingen nye 
oppfølgingspunkter. 
 
 
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
 
 
VEDLEGG
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Sak 13/08    Rapport fra uanmeldt tilsyn 14.11.2007 
Nordseterhjemmet  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Mihriban Rai 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 23/08  
Eldrerådet 25.02.08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 13/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 14.11.2007 NORDSETERHJEMMET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
14.11.2007 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 14.11.07 tas til etterretning. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 14.11.07. Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjon, disse har ingen merknader. 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
VEDLEGG:
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Sak 14/08    Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 15.11.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 24/08  
Eldrerådet 25.02.08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 14/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE TILSYN VED 
BEKKELAGSHJEMMET 15.11.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 
15.11.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 15.11.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Tilsynsutvalg 1 har gjennomført anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 15.11.2007.  Rapporten 
har vært til uttalelse i Sykehjemsetaten.  Det fremkommer ingen spesielle merknader som 
krever oppfølging. 
 
 
Per Johannessen/s/    Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør     enhetsleder 
 
 
VEDLEGG
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Sak 15/08    Planlegging av Omsorg   i Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200800196 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 16/08  
Eldrerådet 25.02.08  
Rådet for funksjonshemmede 25.02.08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 15/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
PLANLEGGING AV OMSORG  PLUSS I BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om planlegging av Omsorg + i Bydels Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å etablere Omsorg+ i Bydel Nordstrand, primært i 
Ljabruhjemmets lokalet.  
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlegg: Oslo kommunes kravspesifikasjon for Omsorg + - samlokaliserte boliger med 
tilhørende serviceområde  
 
I Bydel Nordstrand legges LEON- prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) til grunn for 
tildeling av tjenester i pleie og omsorgtjenesten. De aller fleste eldre ønsker å bo i egen bolig så 
lenge det er mulig eller i tilrettlagte boliger/bofellesskap. Bydelen har få tilrettelagte 
boliger/omsorgsboliger for eldre. Oslo kommune har utarbeidet et nytt konsept til tilbud til 
eldre; Omsorg +.  Dette er boliger som befinner seg lavt i omsorgstrappen. 
 
Omsorg + er et konsept som omfatter samlokaliserte boliger i kombinasjon med en bemannet 
resepsjon, en personalbase, et aktivitetssenter og lokaler for serviceytere. Tilbudet skal gi 
trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, fremme til aktivitet og frivillig innsats.  
 
Målgruppen er eldre, i hovedsak over 67 år. Det kan også være aktuelt å tilby leilighet til 
personer ned til 60 år. Beboerne er i behov for tilrettelagt bolig fordi de ikke har bolig som er 
tilrettelagt for nedsatt fysisk funksjonsevne, eller de opplever at det uttrygt å bo i egen bolig 
fordi at boligen har en beliggenhet som medfører store vansker og utrygghet for den eldre. 
Disse beboerne har behov for en bolig som er fysisk tilrettelagt for personer med redusert 
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bevegelighet uten trapper, terskler og tilpasset bad og WC.  For andre kan trygghet ved å bo i 
en bolig med aktivitetssenter og personalbase være det vesentlige. 
 
Beboerne kan være fra nærmest selvhjulpne når det gjelder dagliglivets gjøremål til å være i 
behov for omfattende pleie og omsorg. For noen beboere kan det være behov for 
løfteanordninger, rullestol og andre ganghjelpemidler for å komme inn/ut av seng, til bad/wc og 
lignende. Dette kan være brukere med omfattende pleie- og omsorgsbehov, som har angst og 
eller lettere grad av demens og/eller forvirring. Behovet for tjenester tilknyttet hver enkelt 
beboer kan derfor være svært varierende. Beboerne vil få tjenester tilpasset sitt behov. Etter 
hvert som de blir i behov for mer tjenester kan dette gis i boligen i stedet for å måtte flytte på 
sykehjem for å få nødvendig pleie og omsorg.  
 
Ettersom bydelen ikke har samlokaliserte boliger med stasjonær bemanning i dag får eldre 
tildelt sykehjemsplass tidligere enn de hadde hatt behov for hvis bydelen hadde hatt dette tilbud 
om Omsorg+. Bydelen har mangler i dag dette nivået i omsorgstrappen. Ca 80 % av beboere i 
sykehjem har mental svikt. Dette er derfor ofte grunnlaget for søknad om sykehjemsplass. I 
konseptet som nå planlegges kan deler av bygget tilpasset brukere med demens og deres behov 
for trygge omgivelser. 
 
Opprettelse av Omsorg + vil kunne gi en økonomisk besparelse for bydelen. I dag betaler 
bydelen en lik pris for alle beboere med ordinær fast plass i sykehjem og lik pris for alle 
beboere som har demensplass. Bydelen har ikke innflytelse på prisfastsettelsen av 
sykehjemsplasser og taper anslagsvis 19 millioner kroner årlig på at sykehjemmene er overført 
sykehjemsetaten. Bydelen fikk kompensert  11 millioner kroner i 2007 som en 
overgangsordning, men dette er ikke videreført.  
 
Ved tilbud om samlokaliserte boliger tilpasset brukernes behov i bydelens egen regi kan 
tilbudet tilpasses den enkelte brukers behov som kan variere fra 1/2 time i uken til mange timer 
daglig, og den enkeltes behov vil kunne variere utfra sykdomstilstand. Undersøkelser viser at 
dersom brukerne har behov for under 30 timer i uken vil det være økonomisk lønnsomt å gi 
brukerne tilbud om tjeneste i eget hjem. Samlokalisert bolig gir en ytterligere gevinst ved at 
tjenesteyterne slipper å bruke tid mellom brukernes hjem. I tillegg gir dette konseptet en 
kvalitativ gevinst for bydelens eldre ved at de kan fortsette å bo i eget hjem, ha en trygghet om 
at de får de nødvendige tjenester fra bydelen og slippe å flytte på sykehjem. Aktivitetsenter 
tilknyttet boligen vil kunne gi nødvendig stimuli og sosial omgang, noe som også kan være 
helsefremmende. 
 
Dersom Ljabruhjemmet kan taes i bruk til formålet tilsier byggets størrelse at det kan bli ca 50 
leiligheter med fellesareale, aktivitetssenter og base for hjemmetjeneste.  
 
Det bygges nå Omsorg + både på Økern og på Sagene. Bydel Nordstrand  har vært i kontakt 
med Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester vedrørende muligheter for å etablere 
Omsorg +  i bydelen. Byrådsavdelingen har gitt uttykk for velvilje til å bistå bydelen i dette og 
ser bydelens behov etablering av dette tilbudet som et ledd i omsorgstrappen. 
 
Oslo 07.02.2008 
 
 
Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
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Sak 16/08    Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 14/08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 16/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.02.08 8/08  
Barn, ungdom og kultur komite 26.02.08 6/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
REGLEMENT FOR KOMITEER OG UTVALG OG FORHOLDET MELLOM 
POLITISK OG ADMINISTRATIVT NIVÅ  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes BUK-komiteen, HOS-komiteen, BMS-komiteen og bydelsutvalgets til behandling 
 
Til komiteene: 
Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 

SAKSUTREDNING 
 
Vedlegg:  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 
nivå 
 
Ansvarslinjene mellom politisk nivå på bydel og administrasjonen framgår i hovedsak av 
bydelsreglementet fastsatt av bystyret. Bydelsdirektørens oppgaver og ansvar framgår i tillegg 
også andre steder. 
 
På lokalt nivå i Bydel Nordstrand er det mellom administrativt og politisk nivå vært enighet om 
at det i tillegg vil være nyttig/hensiktsmessig med ytterligere avklaringen mellom nivåene. 
Dette gjelder spesielt praktiske avklaringer. Det er forholdet som primært reguleres i vedlagte 
reglement. 
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Forslag til reglement har kommet i stand gjennom drøftinger mellom nivåene; på politisk side 
ved arbeidsutvalget og lederne fra de tre komiteene. Det er enighet om det utarbeidede forslag. 
 
 
 
 
Oslo, den 6.februar 2007 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 17/08    Etablering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i 
Bydel Nordstrand  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.08 15/08  
Helse- og sosialkomite 25.02.08 17/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.02.08 13/08  
Barn, ungdom og kultur komite 26.02.08 8/08  
Bydelsutvalget 06.03.08  
 
 
ETABLERING AV ORDNING MED HJEMME-PC FOR FOLKEVALGTE I BYDEL 
NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling til: 
Komiteene og bydelsutvalget 
  
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til etterretning 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Det etableres en ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand for 

kommunevalgsperioden 2007-2011, i tråd med vedlagte forslag til pc-regelverk for 
folkevalgte i Bydel Nordstrand. 

2. Ordningen trer i kraft 1.4.2008  
3. Eventuell utvidelse av ordningen for medlemmer av rådene vurderes i forbindelse med 

budsjett 2009 
4. Kostnadene i 2008 dekkes ved overføring av inntil kr. 190.000,-  fra kostnadssted 72958 

Bydels felles – sentrale avsetninger/kostra 190 til kostnadssted 72950 BU/ komiteer -
felles/kostra 100 

 
 
SAKSUTREDNING 
 
Vedlegg: 
Forslag til pc-regelverk for folkevalgte i Bydel Nordstrand 
 
Bakgrunn: 
Bystyret behandlet i møte 06.12.2006, sak 446, Kartlegging og vurdering av bydelsutvalgenes 
arbeidsbetingelser - Byrådsak 102 av 11.05.2006. I vedtakets pkt 4 heter det: ” Bydelene 
oppfordres til å etablere en ordning med hjemme-PC for bydelsutvalget” 
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I denne saken fremlegges forslag til etablering av pc-ordning for bydelsutvalgets medlemmer 
og 1. varamedlem samt medlemmene av komiteene (ikke de 3 rådene) 
 
Vurdering 
Bydel Bjerke har hatt en pc-ordning for politikere siden 2004. Ordningen gjaldt i 
utgangspunktet for bydelsutvalgets faste medlemmer, 1. vara til bydelsutvalget, leder av Miljø- 
og samferdselskomiteen og leder av Kultur- og oppvekstkomiteen. I bydelsutvalgets møte 
24.05.2007 ble ordningen evaluert og erfaringene ble oppsummert som gode. Ordningen ble 
utvidet til også å gjelde leder av Ungdomsrådet, Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. I 
tillegg ble det vedtatt at ”faste medlemmer i råd og komiteer skal tilbys godtgjørelse (statens 
satser for godtgjøring), mot at all informasjon, innkallinger og lignende sendes elektronisk.” 
Bydel Bjerke har også utarbeidet et eget ”pc-regelverk for folkevalgte i Bydel Bjerke”. 
 
Bydelsdirektøren anser Bydel Bjerkes erfaringer med pc-ordning for sine folkevalgte som svært 
interessante. Fra saksfremlegget deres heter det bl.a: 

”Ordningen har nå vært benyttet i ca 2 år. Erfaringene er gode og det er flere positive 
faktorer med ordningen, vi opplever:  
• sammenlagt store økonomiske innsparinger i papir- og portoutgifter i løpet av et år 
• Informasjonsflyten går raskere 
• Det virker arbeidsbesparende for det merkantile personalet 
• Det gir bedre service overfor publikum (alle sakspapirer legges på bydelens nettsider) 
• Lett tilgjengelige dokumenter ved søk på "politiske saker". 
 

Bydelsdirektøren vil foreslå at det etableres en tilsvarende pc-ordning for de folkevalgte i 
Bydel Østensjø, som den ordningen Bydel Bjerke har foreslått for sine folkevalgte for neste 
kommunevalgsperiode.  
 
Dette vil innebære en pc-ordning i henhold til vedlagte forslag til ”Pc-regelverk for folkevalgte 
i bydel Nordstrand”, men altså i denne omgang med unntak for rådene. I korte trekk gjøres 
gjeldende at bydelsutvalgets faste medlemmer, 1. varamedlem og komitémedlemmer omfattes 
av hele pc-ordningen (lån av bærbar pc m/pc-veske, printer, samt definerte årlige driftsutgifter. 
Medlemmer som velger bruk av privat datautstyr vil motta en tilleggsgodtgjørelse på kr 100 pr. 
måned). 
Alle mottar også en kartong med printerpapir pr. år. 
 
Fra 01.01.2006 ble det endringer i reglene for fordelsbeskatning, slik at beløp mellom kr 1000 
og kr 5000 er skattepliktig. 
 
Økonomi 
Følgende foreløpige økonomiske beregninger legges til grunn. Her er registrert hvem som 
innehar flere verv og dermed bidrar til å redusere kostnadene i forhold til om ikke noen ”gikk 
igjen”. 
  
BU-medlemmer 15
1.vara – (6 partier) 6
Komitemedlemmer ikke medregnet ovenfor 7
Antall mulige personer tilknyttet hele ordningen 28
 
 
 
 
Engangsutgifter 2008-2011 – år 1             pr. stk             Totalt 
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Bærbar pc (har allerede 15 pc) 4 500 58 500
Skriver (har allerede 15 skrivere) 1 250 16 250
PC-veske 500 14 000
Sum engangsutgifter 2008-2011  88 750
  
Årlige driftsutgifter 2008-2011 – alle år Pr pers./år Tot. pr. år
Internettoppkobling i henhold til statens satser (28 pers) 3 588 100 500
1 kartong papir pr. år (2500 ark) 85 2 380
Sum årlige utgifter   102 880
 
Sum engangskostnader for 2008 blir  191 630, mens det i valgperiodens 3 siste år blir 102 880 
pr år. Hvis ordningen senere vurderes/utvides til også å omfatte rådene kommer det på 
ytterligere kostnader. Denne ordningen vil spare arbeidstimer i administrasjonen uten at en kan 
påregne å ta dette ut i effektiviseringsgevinst i økonomisk verdi. Ytterligere spares porto uten at 
det foreligger beregning på dette da flere politikere har hentet saksdokumentene i 
bydelsadministrasjonen. 
På sentrale avsetninger er avsatt  4,3 mill kroner til yrkesskadeforsikring. Grunnet omlegging 
av SFO fra 1.8.08 påventes noe lavere utbetalinger/behov og beløpet dekkes av denne 
avsetningen. 
   
 
 
 
Oslo 11.2.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: mandag 21. januar 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Frode Woldsund (Krf) 


Tom Lian (H) 
Ulf Stigen (Frp) 
Godske Spiten (V) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Steinar Lende (A) 


 


   
Forfall: Steinar Andersen (A)  
   
Som vara møtte: Steinar Lende (A)  
   
I tillegg møtte: Grethe Torvik fra hjemmetjenesten  
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
Ingen frammøtte 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
Helse – og sosialkomitè etterlyste informasjon om hver Enhet i Bydelen. Hjemmetjenesten 
informerte kort om hjemmesykepleie og praktisk bistand.   
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling................................................................... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2007 ...................................................... 1 
Sak 3 /08    Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 .................................. 1 
Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd ................................................................... 2 
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Sak 1 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
 
 


 Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.12.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokollen fra møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
 


 Sak 3 /08    Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
25.10.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsdirektøren har i ettertid tilkjennegjort at saksframstillingen i sak 156/2007 vedrørende: 
Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007ga grunnlag for misforståelse i 
den videre behandling i komiteer, råd og utvalg. 


1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 


2. Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til 
etterretning. 


3.  Det tas til orientering at brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets 
rolle og oppgaver gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten. 







 
4. Det tas til orientering at en kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og 


komiteer skal holdes orientert om skriftlige klagesaker. 
5.  Det tas til orientering at bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for 


bydelsutvalgets tilsynsutvalg, som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre 
tilsynsarbeidet i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, rutiner og maler. 


6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 


 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen vedtok følgende merknader: 


• Punkt 2. Helse – og Sosialkomitè tar rapport av 25.10.2007 til orientering og ikke til 
etterretning 


• Punkt  3, 4 og 5. Helse – og Sosialkomitè vil fjerne ”det tas til orientering” under disse 
punktene.  


• Tidsfrist for utarbeidelse av informasjonsperm etterlyses.  
 
Etter dette er Helse og sosialkomiteens vedtak: 


1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 


2.  Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til  
     orientering.  
3.  Brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets rolle og oppgaver       


gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten.     
4. Bydelsdirektøren kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og komiteer skal 


holdes orientert om skriftlige klagesaker. 
5. Bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for bydelsutvalgets 


tilsynsutvalg, som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre tilsynsarbeidet i 
henhold til gjeldende lover og retningslinjer, rutiner og maler. 


6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 


 
 Votering: 
  Bydeldirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknadene 
   
 Helse og sosialkomiteens vedtak: 
 Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 godkjennes med overnevnte      
merknader 
 
 
 


 Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK. 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2007 fra Nordstrand eldreråd til behandling i: 
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Eldrerådet 
Bydelsutvalget. 
Til Eldrerådet 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
Til bydelsutvalget 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes 
 
 
 
  
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
Leder av Helse- og sosialkomitè 
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Årsmelding for Bydel Nordstrand for 2007 
 


Årsmelding 2007 - Bydel Nordstrand[1]6 2
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1 INNLEDNING 
 
Byrådets fellesskriv (9/2007) til bydelene vedrørende årsmeldingen fastslår at ”Årsmeldingen fra  
bydelsutvalget er bydelenes tilbakemelding til byrådet og bystyret om bydelenes aktivitet innenfor  
de ulike tjenesteområder, og skal spesielt redegjøre for hvordan bystyrets overordnete mål er fulgt  
opp i den enkelte bydel. Årsmeldingen skal i tillegg være relevant for bydelsutvalgets egen styring  
og planlegging av bydelens virksomhet”.  
 
I årsmeldingen skal bydelen berette om organisasjonen og kommentere i hvilken grad bystyrets og 
bydelens egne mål er oppnådd. 
 
Bydel Nordstrand søker å følge disse intensjoner og bydelens årsmelding bygger på interne 
rapporteringer av oppnådde resultater for økonomi og produksjon i forhold til budsjettet for 2007. 
 


2 SITUASJONSBESKRIVELSE 
 
Bydel Nordstrand gikk inn i 2007 med flere store utfordringer. Resultatet for 2006 viste et 
merforbruk på 14,7 mill kr, selv etter at en på bakgrunn av Oslo kommunes svært solide 
skatteinngang i bystyresak 384/2006 ble tildelt 14,4 mill kr som en engangssum. Bydelens forbruk 
lå med andre ord klart høyere enn nivået på budsjettet, og utfordringen var å tilpasse forbruket til 
budsjettrammene. Utfordringen ble heller ikke mindre av at bydelens kostnader tilknyttet 
sykehjemsplasser økte med om lag 19 mill kr som en følge av opprettelsen av en egen 
sykehjemsetat, mens kun 11 mill kr ble kompensert av byrådet. 
 
Bydel Nordstrand har drevet et utredningsarbeid med ambisjon om en større omlegging av 
organisasjonen. Den endelige omorganiseringen ble presentert for det politiske nivå i BU-sak 
31/2007, og bydelsutvalget tok bydelsdirektørens forslag til ny organisatorisk struktur til 
orientering. Fra 01.09.2007 er bydelen organisert i resultatenheter direkte underlagt 
bydelsdirektøren, som har fått sin funksjonen styrket i form av to assisterende direktører. I tillegg 
er de sentrale støttefunksjonene organisert i stab. 
 
Bydel Nordstrand har i 2007 hatt et merforbruk på 29,3 mill kr, hvorav 5,7 mill kr er særskilt 
øremerkede midler som er overført til 2008. Dette resultatet er i hovedsak i tråd med bydelens 
prognoser fra siste tertial. 
 
 
 


2.1 ORGANISASJON/BEMANNING 
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 01.01.2007 31.12.2007 Endring 
Ansatte 1 549 1 600 51 
Årsverk 964 1 012 48 
 
Økningen skyldes oppstart av nye barnehager, samt overføring av stillinger fra Utdanningsetaten 
til bydelens pedagogiske fagsenter. 
 
Bydel Nordstrands organisatorisk hovedmodell – Organisasjonskart : 
 
 
  


 
      


        
                  
 
                    Bydel Nordstrand       
                  Organisatorisk hovedstruktur     
                  (Resultatenhetsmodellen)      
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Etter en større omorganisering ble Bydel Nordstrand, med virkning fra 1. september 2007, 
organisert i en ny hovedstruktur.  
 
I ny organisatorisk struktur for bydel Nordstrand inngår 11 resultatenheter og 2 stabsenheter, ledet 
av bydelsdirektør og to assisterende bydelsdirektører, organisert slik det framkommer av 
organisasjonskartet for Bydel Nordstrand.  
 
Forutsetninger for ny organisasjon, og for hva ny organisasjonsstruktur skal tilfredsstille: 
 


1. Bydel Nordstrand skal organisere sin virksomhet på en slik måte at en sikrer færrest mulig 
kontaktpunkter mellom den enkelte bruker og bydelen, samt rask håndtering av 
henvendelser. Brukerbehov skal være grunnlaget for innretting av organisasjonen, slik at 
tjenestetilbudet overfor brukerne samordnes. 


 
2. Beslutninger skal tas så nært brukeren som mulig.  Dette innebærer at ansvar og 


myndighet delegeres til lavest mulig nivå. Kompetanse må sikres på de ulike nivå. 
 


3. Det  skal være færrest mulig ledernivå. 
 


4. Stabs- og støttefunksjoner skal samordnes i størst mulig grad slik at kompetansen utnyttes 
og utvikles i større fagmiljøer.  


 
5. Organisasjonen skal innrettes slik at det er størst mulig samsvar mellom ansvar og 


myndighet. 
 


6. Den overordnede styringen skal  baseres på  bestiller-utførertenkning. 
 


7. Roller, ansvar og myndighet skal være klart definert. 
 


8. Organisasjonen må innrettes slik at ressursene kan utnyttes fleksibelt og slik at team og 
prosjektorganisering kan utvikles. 


 
9. Organisasjonsstrukturen må innrettes slik at kontrollspennet blir overkommelig. 


 
10. Små og urasjonelle enheter bør unngås.  


 
Hensikten med omorganiseringen har vært å tilpasse bydelens hovedstruktur til dagens situasjon 
og behov. Omorganiseringen ble gjennomført som en åpen prosess, og har munnet ut i en ny 
hovedstruktur, resultatenhetsmodellen - en organisasjonsmodell med to myndighetsnivåer hvor 
det tydelig skilles mellom strategisk/overordnet nivå og tjenesteytende - drifts-/operativt nivå.   
  
Formålet er å få en så effektiv ressursbruk og så god kvalitet på tjenestene som mulig. 
  
Det er lagt vekt på en ”flat struktur” og det er etablert direkte ledelseslinjer mellom tjenesteytende 
resultatenheter og bydelsdirektør.     
 
Modellen har tatt sikte på å bedre toppledelsens mulighet til å ivareta utviklings- og 
strategioppgaver.    
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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 to assisterende bydelsdirektører som utgjør bydelens topplederteam; 
bydelsdirektørteamet. Teamet har et felles ansvar for helheten og ivaretakelse av 
bydelsdirektørens totale ansvar, og de assisterende bydelsdirektørene representerer ikke noe 
selvstendig og formelt nivå i organisasjonen. 
 
I tillegg organiseres stabsområder som utøver arbeidsoppgaver på både drifts- og strategisk nivå.  
Stabsnivået representerer også spisskompetanse (støttefunksjon) overfor resultatenhetene.   
  
Resultatenhetsmodellen forutsetter opprettelse av resultatenheter med selvstendig resultatansvar.  
Lederne av resultatenhetene -  enhetsledere - gis stort ansvar og omfattende myndighet innen både 
fag-, drifts- , økonomi-, og personalområdet. Det meste av ansvars- og myndighetsområdet som i 
gammel organisasjon var lagt til avdelingssjefene er delegert til enhetslederne. 
 


2.2  BEFOLKNINGSGRUNNLAG 
 


Tabell 2.2.1 
Befolknings- 
utvikling 


 
1.1. 


2004 


 
1.1. 


2005 


 
1.1. 


2006 


 
1.1. 


2007 


Andel av 
bef. i 


bydel pr. 
1.1.2007 


Andel av 
bef. i Oslo 


pr. 
1.1.2007


0 - 17 år 9 434 9 647 9 907 10 114 22,8 20,1
18 - 49 år 18 590 18 697 18 897 19 108 43,0 51,5
50 - 66 år 7 914 8 130 8 400 8 512 19,2 17,4
67 - år + 7 001 6 823 6 752 6 693 15,1 11,0
Sum 42 939 43 297 43 956 44 427 100,0 100,0
Herav 
innvandrere *) 


2 816 2993 3 212 3 485 7,8 19,6


*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vesten. 


 
Tabell 2.2.2 
Befolknings- 
utvikling 


 
1.1. 


2004 


 
1.1. 


2005 


 
1.1. 


2006 


 
1.1. 


2007 


Andel av 
bef. i 


bydel pr. 
1.1.2007 


Andel av 
bef. i 


Oslo pr. 
1.1.2007


Fødsler 587 617 646 640  
0-2 år 1 736 1 787 1 887 1 943 4,4 4,5
3-6 år 2 133 2 171 2 243 2 257 5,1 4,7
7-9 år 1 598 1 660 1 602 1 628 3,7 3,1
10-17 år 3 967 4 029 4 175 4 286 9,6 7,8
Sum 0-17 år 9 434 9 647 9 907 10 114 22,8 20,1
Herav 
innvandrere *) 


743 783 815 1 501 14,8 36,7


 *) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vesten. 
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Tabell 2.2.3 
Befolknings- 
utvikling 


 
1.1. 


2004 


 
1.1. 


2005 


 
1.1. 


2006 


 
1.1. 


2007 


Andel av 
bef. i 


bydel pr. 
1.1.2007 


Andel av 
bef. i 


Oslo pr. 
1.1.2007


67 - 79 år 4 148 3 926 3 829 3 776 8,5 6,6
80 - 84 år 1 641 1 663 1 582 1 505 3,4 2,2
85 - 89 år 842 842 892 959 2,2 1,5
90 år + 370 392 449 453 1,0 0,7
Sum 67 år + 7 001 6 823 6 752 6 693 15,1 11,0


 
Bydelens vurderinger: 
 
Bydelen har en høyere andel barn, unge og eldre enn bygjennomsnittet, og det er disse gruppene 
som i størst grad etterspør tjenester fra bydelene. Andelen av befolkningen i aldersgruppen 18 – 
49 år ligger derimot betydelig under gjennomsnittet for Oslo.  
 
Det er verdt å merke seg at mens bydelens befolkning over 67 år minker, øker antallet innbyggere 
over 85 år. Og det er nettopp denne aldersgruppen som er klart mest ressurskrevende for 
bydelene. 
 
En annen interessant trend er at bydelens relativt beskjedne innvandrerbefolkning er i vekst, og 
særlig i aldersgruppen under 18 år.  
 


2.3  OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET 
 
 2006 2007 
 Møter Saker Møter Saker 
POLITISKE UTVALG     
Bydelsutvalg 9 137 8 160 
Arbeidsutvalg 9 78 8 124 
Lokal klagenemnd 4 7 1 3 
Oppvekst/kulturkomité 7 58 7 49 
Miljø/byutviklingskomitè 7 66 7 60 
Andre utvalg/komiteer 7 66 6 72 
     
BRUKERUTVALG     
Eldreråd 7 81 6 64 
Råd for funksjonshemmede 6 33 5 36 
Tilsynsutvalg alders- og 
sykehjem 


28  25  


Andre utvalg/komiteer 5 13 6 16 
     
 
Bydelens vurderinger: 
 
I tillegg til ordinære møter i politiske utvalg har det bl.a. vært arrangert ett strategiplanmøte og to 
budsjettkonferanser høsten 2007, som forberedelse til utarbeidelse av budsjettet for 2008.  
Det ble også arrangert en folkevalgtdag i regi av Rådhuset for de nyvalgte BU- medlemmer. 
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2.4  STØRRE “PROSJEKTER” 
 
Prosjekt for omorganisering av Bydel Nordstrand 
Prosjektet ble først gang etablert 2. halvår 2005 som en del av forrige bydelsdirektørs ”Plan for 
omstilling”. Prosjektet ble midlertidig stoppet som følge av skifte av bydelsdirektør sommeren 
2006, og revitalisert i januar 2007.  Prosjektet ble da etablert med prosjektleder, styringsgruppe og 
prosjektgruppe, bestående av bydelsdirektør, avdelingssjefer, hovedverneombud og 
hovedtillitsvalgte. Prosjektet ble gjennomført som en åpen prosess hvor berørte tjenesteledere og  
medarbeidere ble invitert til å komme med innspill. Den oppnevnte Styringsgruppa for  
utarbeidelse av ny organisatorisk hovedstruktur i Bydel Nordstrand hadde 3 møter der antall 
enheter og hvilke oppgaver og tjenester som skal ligge til enhetene ble drøftet.  
Det var på forhånd avklart at en skulle organisere seg i en flatere struktur; resultatenhetsmodellen.  
Prosjektet munnet ut i ny organisasjon som trådte i kraft 01.09.2007. Se for øvrig beskrivelse i 
pkt. 1.1. Organisasjon/bemanning. 
 
Effektivisering og kvalitetsutvikling av barneverntjenesten 
Prosjektet ble etablert 2. halvår 2005 og var en del av ”Plan for omstilling”. Prosjektet er sluttført 
med oppstart av eget familieteam som lokalbasert tiltak fra 2/1-07. Teamets arbeid evalueres som 
vellykket, og teamet blir utvidet med 1 person fra 01.01.2008. Som en del av prosjektet foretok 
barneverntjenesten en intern omorganisering med tanke på bedre ressursutnyttelse. Denne 
organiseringen vil bli evaluert i løpet av mai 2008. 
 
Omorganisering av hjemmetjenesten 
Det ble i juli 2007 igangsatt et omorganiseringsprosjekt i hjemmetjenesten. Arbeidet har pågått 
hele høsten og vil sluttføres og iverksettes februar 2008. Omorganiseringen vil medføre økt 
kvalitet og effektivitet gjennom færre ansatte per bruker, og bedre utnyttelse av 
personellressursene  ved at ny distriktsinndeling innebærer kortere avstander mellom brukerne. 
Opprettelse av 4 distrikter gir færre ansatte per leder og dermed bedre tid til å drive ledelse.  
 
Samarbeidsprosjekt skolehelsetjeneste, barne- og ungdomspsykiatri og Utdanningsetaten  
Skolehelsetjenesten i videregående skole deltar i samarbeid med Utdanningsetaten og barne- og 
ungdomspsykiatrien i prosjektet ”Utviklingsfremmende samtaler, et lavterskeltilbud til ungdom”. 
Etter et forprosjekt med én videregående skole, kom prosjektet i gang for fullt med tre 
videregående skoler i bydelen i 2007. Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst, sentrale 
opptrappingsmidler og over bydelens ordinære driftsbudsjett. Formålet med prosjektet er å hjelpe 
ungdom med problemer på en slik måte at de kan klare å fullføre skolen og oppleve mestring i 
hverdagen. Prosjektet videreføres i 2008. 
 
Kvalitetsarbeid 
Bydel Nordstrand har innført et overordnet kvalitetssystem bestående av et sentralt 
kvalitetsutvalg, kvalitetskomiteer i hver enhet og kvalitetsgrupper i enhetene ved behov. I det 
overordnede kvalitetssystemet beskrives gruppenes mandat. 
 
Bydel Nordstrand tok høsten 2007 i bruk nye elektroniske kvalitetsverktøy for å ytterligere styrke 
bydelens kvalitetsarbeid. 
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Elektronisk Kvalitetshåndbok 
Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK) er skreddersydd for oppbygging og vedlikehold av 
dokumentene i et kvalitetssystem. Programmet er fleksibelt bygget opp av arkivnøkkel, 
versjonsstyring av enkeltdokumenter, saksgang, godkjenning, distribusjonsstyring og 
rapportering. 
  
Formålet med innføringen av Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) er å få samlet prosedyrer, 
instrukser, rutiner etc. for tjenesteområdene i bydelen, sikre revisjon av prosedyrer og dokumenter 
til fastlagte tider, samt sikre oppgavefordeling, behandling, oppfølging og ansvarsfordeling på 
enhetsnivå.   
 
Kvalitetshåndboka skal være tilgjengelig for alle ansatte. Den er installert i intern sone i 
nettverket og tilgjengelig via terminalserver for brukere i sikker sone. Det kan produseres 
elektroniske versjoner eller papirutgaver av hele eller deler av Kvalitetshåndboka for distribusjon 
til bydelens samarbeidspartnere.  
 
Bydelsdirektørens team har et overordnet ansvar for bruken av systemet, mens enhetslederne skal 
utarbeide, vedlikeholde og revidere enhetens prosedyrer og sikre at disse er i henhold til gjeldende 
lover, forskrifter, instrukser etc., samt sørge for at kvalitetshåndboken er kjent for og brukes av 
samtlige ansatte i enheten. 
 
Delta - DK  
Delta - DK er et databaseprogram for å registrere og følge opp avvik, slik at en kan iverksette 
korrektive tiltak.   
 
Formålet med innføring av Delta - DK er å få en samlet oversikt over og oppfølging av avvik og 
klager for tjenesteområdene i bydelen, samt sikre at klagene blir fulgt opp i forhold til frister. Det 
foreligger andre rutiner for økonomisk avviksrapportering, og disse avvikene skal ikke meldes i 
Delta – DK. Klagebehandlingen skal foregå i de ulike fagsystemene. Det skal ikke lagres sensitive 
personopplysninger i Delta - DK. Tiltak kan være frittstående eller satt opp på bakgrunn av ett 
eller flere avvik. En kan skille mellom ulike typer tiltak, f.eks. korrigerende og forebyggende. 
 
Registrering og oppfølging av avvik er en sentral aktivitet i kvalitetsarbeidet. Et avvik 
representerer en uønsket hendelse eller situasjon. Et systematisk forbedringsarbeid forutsetter at 
en fastsetter en norm, og deretter måler resultatene mot denne normen. Ved systematisk å 
registrere og analysere avvik, kan en iverksette effektive forebyggende tiltak. 
 
Kvalitetshåndboka skal være tilgjengelig for alle ansatte. Den er installert i intern sone i 
nettverket og er tilgjengelig via terminalserver for brukere i sikker sone.  
 
Bydelsdirektørens team har et overordnet ansvar for bruk av systemet, Enhet for service- og 
forvaltning har ansvaret for registrering av klager og distribusjon til enhetene klagen berører, 
mens enhetslederne og deres tjenesteledere har ansvaret for selve saksbehandlingen, samt å sørge 
for at alle klager og avvik registreres i Delta – DK. 
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Internrevisjon 
Bydel Nordstrand har utarbeidet et program for internrevisjon som skal tas i bruk første halvår 
2008. Programmet består av en del for internrevisjon av kvalitet i tjenestene og en del for 
økonomisk internrevisjon. 
 
  


2.5  INTERNKONTROLL HELSE, MILJØ, SIKKERHET (HMS) OG TILTAK FOR 
ARBEIDSMILJØFORBEDRINGER 


 
Bydelens HMS-håndbok er under revidering og skal legges inn som en del av bydelens 
elektroniske kvalitetssystem (EK) i løpet av februar 2008. 
 
I 2007 har det ikke vært gjennomført spesifikke tiltak for å oppdatere tjenesteledernes HMS-
kompetanse, men det har vært gjennomført en rekke opplæringstiltak i tilknytning til 
sykefraværsarbeid og avtale om inkluderende arbeidsliv. Det er planlagt grunnopplæring i HMS-
arbeid som skal gjennomføres i februar 2008, og HMS-kurs for å vedlikeholde og oppdatere 
ledernes og verneombudenes kompetanse i løpet av våren 2008.  
 
Det er utarbeidet prosedyrer for gjennomføring av HMS-revisjon.  
 
På HMS-området har bydelsdirektøren delegert ansvar, oppgaver og myndighet til linjen. 
Delegasjonen framgår av HMS-systemet. Ledere som har fått delegert myndighet rapporterer via 
handlingsplaner og melder fra om avvik i bydelens avvikssystem Delta. Dette bidrar til å sikre at 
delegert HMS-kompetanse blir utført i linjen.  
 
Bydel Nordstrand har arbeidet med bevisstgjøring av ledere og andre aktuelle bidragsytere for at 
arbeidsmiljømessige konsekvenser skal vurderes og utgjøre en del av planarbeidet. Bydel 
Nordstrand har tilstrekkelig kompetanse til å utrede arbeidsmiljømessige konsekvenser, og til å 
vurdere rapporter om arbeidsmiljøforhold og finne tiltak.  
 
Arbeidstilsynets landsomfattende kampanje ”Rett hjem”, som er en oppfølging av en tidligere 
kampanje og som tok denne gang for seg bydelens hjemmetjeneste og PU-boliger, førte til varsel 
om 10 pålegg. Kampanjen retter seg mot helse, miljø- og sikkerhetsområdet for ansatte, og flere 
av påleggene var omfattende. Bydelen ble gitt to frister 12.12.2007 og 15.2.2008 til å besvare 
disse varslene. Resultatet av bydelens oppfølging av de første 6 varslene med frist i desember, 
anses oppfylt fra arbeidstilsynets side. Dette var for bydelen et inspirerende resultat. 
 


2.6  YTRE MILJØ 
Rapporteringen nedenfor er gjort i henhold til bystyremelding 1/2003 Byøkologisk program punkt 
4.2.1, samt i samsvar med Byøkologisk program, jfr. også kravene om miljøstyring i 
bystyremelding 3/2003 Grønn kommune. 
 
1. Miljøsertifisering  
 
Bydel Nordstrand har valgt Miljøfyrtårn som sin sertifiseringsstandard på miljøområdet. 
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Antall godkjente sertifiseringer 4
Antall gjenstående sertifiseringer 63


 
En har i denne sammenheng valgt å telle ulike virksomheter på samme adresse som en enhet, 
siden de vil dele samme sertifisering. 
 
2. Stasjonær energi 
 
Oversikt over eget energiforbruk er et viktig aspekt i miljøstyring og det forventes at 
virksomhetenes har oversikt over eget forbruk. Det bes om at virksomhetene rapporterer så langt 
som mulig i forhold til energiforbruket. 
 


Energiforbruk kWh CO2-utslipp kg CO2 
Elektrisk energi – ordinær avtale 4 838 241 ikke tilgjengelig - 
Grønn strøm 1)  0 - 0
Olje, parafin (*10 kWh/l) 101 830 *0.273 kg/kWh 27 800
Fjernvarme  0 *0,0455 kg/kWh 0
Bioenergi (flis, pellets etc.) 0 - 0
SUM  4 940 071  27 800
Oppvarmet areal m2 > 15 °C: - 
Energiforbruk kWh/m2 - 


 1) Garantert fornybar energi, opsjon i samkjøpsavtale med Hafslund Strøm AS 
 
Eventuelle kommentarer: 
Bydel Nordstrand har ingen samlet registrering av arealet på sine tjenestesteder, men så godt som 
samtlige av bydelens lokaler er oppvarmet til minst 15° Celsius. Det vil i løpet av 2008 bli 
utarbeidet et eget register for samtlige av bydelens lokaler, der blant annet areal vil inngå. 
 
3. CO2-utslipp egen bilpark 
 
Alle skal rapportere på antall kjøretøy. Virksomheter som benytter biladministrasjonssystemet fra 
Toyota Finans skal rapportere på CO2-utslipp. 
 


Antall kjøretøy 39
Totalt CO2-utslipp kg 104 159


 


2.7  SYKEFRAVÆR 
 


Sykefravær i %           
2005 


 
2006 


 
2007 


Endring i % 
2006-2007 


Menn 10,4 10,4 9,1 -1,3 
Kvinner 11,4 10,9 10,9 0,0 
Totalt 11,3 10,8 10,6 -0,2 


Endring i % 2006-2007 forstås som endring i prosentpoeng 
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Tabellen viser at det totale sykefraværet har vært synkende fra 2005 til 2007. Bydel Nordstrand 
har arbeidet systematisk for å få ned sykefraværet.  
 
Det utarbeides kvartalsvise sykefraværsrapporter som legges fram for AMU, og som sendes alle 
tjenestestedsledere og verneombud. Rapporten vedlegges oversikter som viser sykefraværet pr. 
tjenestested.  
 
Målsettinger og tiltak: 
Det har vært gjennomført et sykefraværsprosjekt spesielt for Hjemmetjenesten som har gitt 
resultater i form av lavere sykefravær. Hensikten har vært å hente ut gode ideer, og å benytte det 
som har fungert som tiltak for redusert sykefravær, og som har overføringsverdi, til andre 
tjenestesteder i Bydel Nordstrand.  
 
Det har vært et mål for bydelen å komme ned på 10,2% sykefravær. Målet er ikke nådd, men 
sykefraværet er redusert fra 11,3% i 2005 til 10,8% i 2006, og til 10,6 i 2007. 
For å oppnå målet med å redusere sykefraværet i bydelen, er arbeidet med lederopplæring i 
sykefraværsarbeid/nærværsarbeid videreført i 2007. Det har vært lagt særlig vekt på å gi ledere 
nødvendig verktøy for å sikre god oppfølging av enkeltpersoner, og det har vært gjennomført en 
kursrekke i samarbeid med NAV- Arbeidslivssenteret våren 2007.  
 
NIMI Bedriftshelsetjeneste og NAV-trygd sentralt, har høsten/vinteren 2007 vært forelesere på 
kurs for ledere og ansatte. Prosjektet Raskere tilbake har også vært bidragsyter. Det har vært 
avholdt motivasjonsseminar for ledere, samt inspirasjonsseminar for langtidssykemeldte. Seminar 
om forebyggelse av vold og trusler har også vært avholdt for ansatte i Boliger for 
utviklingshemmede og for bydelens sosialtjeneste og barnevern. 
 
Ved ledighet i stillinger vurderes fortløpende hvorvidt det finnes ansatte som er overtallige eller 
har redusert arbeidsevne, som kan gå inn i stillingen. Oversikten i punktet nedenfor viser at Bydel 
Nordstrand i noen saker har lykkes med å plassere yrkeshemmede arbeidstakere inn i ledige 
stillinger etter endt attføring.  
 
Inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen 
Bydel Nordstrand undertegnet 27. mai 2004 ”Samarbeidsavtale om et mer inkluderende 
arbeidsliv.”  Bydelens IA-relaterte tiltak er integrert i det løpende HMS-arbeid. 
Sykefraværsrutinene er justert slik at de samsvarer med rutiner som er utarbeidet av NAV 
Arbeidslivssenteret.  
 
Oppfølging av sykefravær på individnivå 
Attføringsutvalget har hatt 8 møter i 2007. 
 
Antall saker som har vært til behandling eller orientering er i alt 29. Orienteringssakene er ved 
hvert møte samlet under ett saksnummer, det er derfor flere orienteringssaker enn det som 
framkommer av ovenstående antall. Dette er saker som har vært til behandling i utvalget tidligere, 
der det er fattet vedtak og utvalget får orientering om videre framdrift. Visse saker kan derfor 
legges fram til orientering gjentatte ganger og i flere møter. 
 
10 av sakene var nye i 2007, herunder 3 saker som tidligere har vært i attføringsopplegg i regi av 
NAV-arbeid. En av de berørte ansatte har pånytt fått godkjent et attføringsopplegg gjennom 
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NAV-arbeid, en har fått innvilget permisjon for å prøve ut annet arbeide, mens en er overført 
annen etat. 
 
Av saker til orientering, i alt 25 (inkludert flere ”gjengangere”) er 7 saker avsluttet. 
3 saker er aktive, det vil si i arbeidstrening og under oppfølging av tjenestestedsleder. 
1 sak er i bero da NAV-trygd ikke godkjenner rehabiliteringspenger. Vedkommende ønsker ikke å 
gå tilbake til sin opprinnelige stilling. 1 sak er i bero grunnet sykdommens art. 
 
I henhold til nytt regelverk innført den 01.03.2007 for bedrifter tilknyttet IA-avtalen er det fra 
tjenestestedene gjennomført mange dialogmøter, dvs. møter innenfor 12 ukers sykefravær, hvor 
bedriftshelsetjenesten og behandlende lege innkalles, den siste etter samtykke fra den sykemeldte. 
 
Bydelens samarbeide med bedriftshelsetjenesten (BHT) fungerer meget bra. BHT brukes til 
funksjonsvurderinger på arbeidsplassen, samt at personalenheten henviser til samtaler hos 
allmennlege, psykolog eller psykiater. Representanten fra BHT som sitter i attføringsutvalget er 
en meget god støtte og medhjelper. Det samme oppleves fra bydelens lokale NAV-trygd, som 
også sitter i utvalget. 
 
Nytt reglement for Oslo kommunes attføringsarbeid er gjort gjeldende fra den 29.11.2007. 
 
Utvalgets rolle er noe annerledes enn tidligere grunnet aktivitetsplikten som nå er pålagt 
arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, NAV med flere. 
 


2.8  TILTAK FOR LIKESTILLING 
 
 
Bydel Nordstrands handlingsplan for likestilling bygger på Oslo kommunes avtale om likestilling 
- dokument 24. 
 
Personalsituasjonen 
Ved inngangen til 2007 hadde Bydel Nordstrand 863 fast månedslønnede medarbeidere som 
fordeler seg på 729 kvinner og 134 menn.  


 
Kompetanseutvikling (jf. § 6) 
Uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn gis alle samme mulighet til stipend, kurs og/eller 
videreutdanning. 
 
Bruk av kvoteringsreglene (jf. § 8) 
Bydel Nordstrand søker å oppnå best mulig balanse mellom kjønnene ved ansettelser. 
 
Holdningsskapende arbeid 
Bydel Nordstrand søker gjennom holdningsskapende arbeid å bidra til at likestillings- og 
likebehandlingsaspektet blir ivaretatt ved den daglige utøvelsen av bydelens tjenester. 
 
Kjønnsdiskriminerende forhold 
Bydel Nordstrand arbeider for at kjønns- og etnisk diskriminerende forhold ikke skal utvikles, og 
for at menn, kvinner og ansatte med minoritetsbakgrunn blir likebehandlet ved alle beslutninger.  
I bydelens rutiner ved ansettelser må dette aspektet vurderes spesielt. 
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Likelønnsutvikling 
Bydel Nordstrand har i sin lønnspolitikk sørget for at ansatte ikke blir diskriminert på grunnlag av 
kjønn eller minoritetsbakgrunn i bydelens lønnsutvikling. 
 


2.9    SENIORPOLITIKK 
 
Det ble i 2007 nedsatt et seniorpolitisk utvalg, som har som mandat å utarbeide forslag til 
seniorpolitikk for Bydel Nordstrand med utgangspunkt i sak 1187/06 Tiltaksplan for 
seniorpolitikk i Oslo kommune. Gruppens arbeid skal ferdigstilles i løpet av våren 2008. 
 


2.10  OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 
 
Satsningsområder for opplæring og kompetanseheving i 2007 har vært lederutvikling for bydelens 
toppledergruppe etter omorganisering til To-nivåmodellen fra 01.09.2007, og opplæring innen 
HMS, spesielt i sykefravær/nærvær og IA-arbeid. Bydel Nordstrand har fått innvilget midler fra 
OU-fondet til flere av de gjennomførte opplæringstiltakene.  
 
Lederutvikling/lederopplæring 
Lederutviklingsprogram for ledergruppen i Bydel Nordstrand i samarbeid med Utviklings- og 
kompetanseetaten, HR-konsern: 


• Team Management Profile (TMP) for 15 personer i ledergruppen. 
• Dagsseminar for ledergruppen – oppfølging av TMP 
• Lederseminar med tema omdømmebygging og oppfølging av resultatene i TMP 
• Teambyggingseminar  
• Arbeidsrettslige temaer – dagsseminar med Kommuneadvokaten.  


 
Opplæringstiltak i forbindelse med ny organisasjon fra 1. september 


• Oppstartseminar med Per-Anders Nordengen 
• Omstilling, kompetanse og endring for alle ansatte i administrasjonen og Bestillerenheten 
• Oppfølging pr. enhet av seminaret over. Temaer: Endring, omstilling og service, 


holdninger i det daglige arbeidet. 
• Opplæring i saksbehandlingsregler, offentlighetsloven og forvaltningsloven for ansatte i 


bydelens administrasjonen, bestillerenhet, barnevern og sosialtjeneste.  
 
HMS og Inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen 
På området Inkluderende arbeidsliv har det vært gjennomført flere opplæringstiltak.  


• Opplæringstiltak for ledere, tillitsvalgte og verneombudene – Motivasjonsseminar i 
arbeid med sykefraværsoppfølging. Tiltaket er gjennomført i samarbeid med NIMI, 
NAV-fylke og ”Raskere tilbake”, og er støttet av OU-fondet. 


• Kurs i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen.  
Gjennomført for ansatte i Hjemmetjenesten, boliger for utviklingshemmede og i 
Sosial- og barneverntjenesten.  


• Motivasjonsseminar for langtidssykmeldte arbeidstakere. Støttet av OU-fondet. Alle 
som hadde vært sykmeldt over 8 uker ble invitert.  


• Lederopplæring – Den viktige samtalen – oppfølging av sykmeldte 
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• Tilretteleggingsplikten og økonomiske hjelpemidler 
• Tilrettelegging i praksis. 
• Kurs i regi av NAV.  Dialogmøte 1, jf. Lovendring av 1. mars 2007 
• Kurs i regi av NAV. Seniorpolitikk. 
• Kurs i regi av NAV. Tilretteleggingsplikten og tilretteleggingstilskudd.  
Bydel Nordstrand har vært godt representert på kursene i regi av NAV. Kurs i bydelens 
regi var obligatoriske for alle ledere med personalansvar.  
 


Andre opplæringstiltak: 
• Opplæring for ledere og andre aktuelle i Elektronisk kvalitetssystem. Del 1 og 2. 
• Opplæring i Delta, System for melding og behandling av avvik og klager. Del 1 og 2. 


 
Opplæring i avviksrapportering og Agresso 
Økonomiavdelingen har avholdt kurs for alle budsjettansvarlige i bruk av skjema for 
avviksrapportering og rutiner knyttet til dette området. Kurset inneholdt også opplæring i 
Agresso, og er en del av arbeidsgivers ansvar for å sette ansatte i stand til å utføre det arbeid de er 
satt til å gjøre. Videre har det blitt holdt kurs i PC-bruk og enkel programvare. 
 
Opplæring av assistenter i barnehager  
Bydel Nordstrand har i samarbeid med Bydel Ullern og høyskolen i Telemark gjennomført et 
opplæringsprogram for assistenter i barnehager og SFO. Dette opplæringsprogrammet har gått 
over 1 år. 17 assistenter fra Bydel Nordstrand har avlagt eksamen som ”pedagogisk assistent.” 
Ved avlagt eksamen kan kandidatene bygge på studiet til barne- og ungdomsarbeider.  
 
Veiledning av nyutdannede førskolelærere 
Bydelen  har tilbud om veiledning av nyutdannede førskolelærer i både kommunale og private 
barnehager. I 2007 var det 11 førskolelærere som benyttet dette tilbudet.  
 
Bydelen har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo, avdeling lærerutdanning, med 
følgende mål: legge til rette for godt og gjensidig faglig samarbeid, utvikle praksisarenaer, 
etablere samarbeidsprosjekter for forskning og utviklingsarbeid og bidra til kompetanseheving av 
de ansatte. 
 
Barnehageløftet –kompetansehevingstiltak  for barnehagene. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tildelt bydelen kr. 241.000,- til kompetansehevingstiltak for 
barnehageansatte i private og kommunale barnehager. Pengene er bevilget på bakgrunn av 
innsendt søknad og er beregnet ut i fra antall barn i barnehagene. Målet med kompetanseløftet er å 
sikre at alle ansatte i kommunale og private barnehager får tilbud om kompetansetiltak knyttet til 
implementering av rammeplanen. Det er utarbeidet en rapport over bruk av disse midlene i 2007. 
 


2.11  GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK 
 
Omorganisering av Bydel Nordstrand 
Bydel Nordstrand har fra 01.09.2007 vært organisert etter en resultatenhetsmodell med flatere 
struktur og klarere ansvarsfordeling. Dette forventes å gi både økonomiske, organisatoriske og 
kvalitetsmessige resultater. En viser for øvrig til punkt 2.1 Organisasjon/bemanning og punkt 2.4 
Større ”prosjekter”.  
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Omorganisering av praktisk bistand 
Fra januar 2007 ble praktisk bistand omgjort fra 3 til 2 distrikter. Omorganiseringen har medført 
at direkte brukertid er blitt endret fra 65 % av utført tid, til 70 % vedtakstid. 
 
Innføring av familieteam i barnevernet 
Barneverntjenestens familieteam startet opp 02.01.2007. Teamet jobber med endringsarbeid og 
kompenserende arbeid i familier. Teamets arbeid ble evaluert i september, også i form av en 
brukerundersøkelse blant familiene som har mottatt hjelp fra teamet. Evalueringen konkluderer 
med at teamets arbeid er vellykket og et godt alternativ til private tiltak bydelen tidligere kjøpte. 
Det estimeres at barneverntjenesten har spart ca. kr. 1.5 millioner i 2007 som følge av 
opprettelsen av eget familieteam. Teamet vil bli utvidet med ytterligere ett årsverk i 2008. 
 
Sosialsenteret – ”Prosjekt 132” 
Bydelen valgte i september 2006 å sette inn ekstra personellressurser ved sosialsenteret for å 
hjelpe personer som hadde høy stønadsutbetaling pr. måned. Systematisk og god 
veiledning/oppfølging innenfor områdene arbeid, opptrening, kompetansehevende tiltak og  
rettigheter til statlige trygdeytelser har ført til en utgiftsreduksjon for perioden desember 2006 til 
desember 2007 på 8,1 mill kr. 
 
Strakstiltak for å redusere bydelens utgiftsnivå i 2007 
Bydelsdirektør annonserte mulighet for ekstraordinære tiltak for å dempe kostnadene i 2007, hvis 
prognose for september ikke ble redusert til et merforbruk på maksimalt 20 millioner kroner. 
Prognose for september ble avgitt med et merforbruk på kr. 25,7 millioner kroner. 
 
Bydelens avviksrapportering for oktober viste et prognostisert merforbruk på 28,8 millioner. Dette 
dokumenterte nødvendigheten av bydelsdirektørens iverksettelse av strakstiltak, som igjen 
synliggjør bydelens økonomiske situasjon. 
 
Strakstiltak som ble iverksatt var alternativer som bydelsdirektøren hadde avventet med å 
iverksette på grunn av smerteterskelen. Tiltakene innebar: stillingsstopp, vikarstopp, stopp i bruk 
av overtid, stopp i bruk av drosje. Tjenesteområder som ikke ble omfattet av reglene var: 
vikarstopp på kveld, natt og helger/høytidsdager, hjemmesykepleien, PU-boliger og 
psykiatriboliger.  
 
Iverksettelsen var begrunnet i økonomireglementet, da alternative tiltak ikke hjalp for å gi 
budsjettbalanse. ” Dersom det i løpet av året oppstår avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett 
og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak”.   
 
Alle dispensasjonssøknader fikk individuell behandling. Eksempelvis fikk barnehagene alle sine 
søknader imøtekommet der hvor det ble søkt om dispensasjon for ivareta grunnbemanningen. 
 
Alle søknader vedrørende overtid ble vurdert ut fra grunnbemanning, forsvarlig helsehjelp og 
forhold knyttet til helse- miljø og sikkerhet. 
 
Strakstiltakene ble opphevet med virkning fra og med 20.12.2007. 
 
Bydelsdirektøren vil komme nærmere tilbake til en evaluering av strakstiltakene. 
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2.12  TILTAK FOR FORBEDRET SERVICE OVERFOR BRUKERNE 
Bydelen har i 2007 åpnet et nytt servicetorg med tilgang til PC og annen informasjon. Det er 
fellesfront for alle typer henvendelser. 
 
I september har bydelen omorganisert sin virksomhet, samlet alle servicefunksjoner i samme 
enhet. På den måten skapes det gode synergieffekter som gir bedre service overfor brukerne.  
 
Bydelen har opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra alle enhetene som jobber med 
tiltak for forbedret informasjon overfor brukere. Gruppen har fokus på informasjonsarbeid og 
bedre tilgjengelighet av tjenestetilbudet i bydelen. 
 
Bydelen har innført nye prosedyrer som sikrer klagebehandling og fanger opp avvik i tjenestene. 
 
Lederutviklingsprogrammet har spesielt lagt vekt på omdømmebygging og serviceutvikling i 
bydelen. Flere servicekonsulenter er under opplæring og vil bidra til økt servicenivå. 
 
Forbrukerrådet har i 2007 gjennomført en serviceundersøkelse der det tydelig fremgår at bydelen 
har et forbedringspotensiale i forhold til tilgjengelighet på telefon og e-post. Dette er områder 
bydelen har hatt fokus på i siste halvår 2007. 
 
Serviceerklæringene for alle tjenester ligger lett tilgjengelig på bydelens nettsider. 
 


2.13  ØKONOMISK/ADMINISTRATIV TILSYN OG KONTROLL 
 
Interne kontrollaktiviteter 
  
Det er også i 2007 gjennomført månedlig økonomirapportering med rapporter fra hvert enkelt 
tjenestested til avdelingssjef og videre til bydelsdirektør. Etter omorganiseringen 01.09.2007 der 
avdelingssjefsnivået ble borte, har resultatenhetslederne overtatt rapporteringsansvaret overfor 
bydelsdirektøren. Grunnlaget for bydelens økonomirapportering ble lagt i 2005, og modellen har 
deretter blitt videreutviklet noe i både 2006 og 2007.  
 
Alle involverte i avviksarbeidet blir hvert år i forkant av den første rapporteringen innkalt til en 
obligatorisk opplæring der modellen, forrige års resultater, eventuelle nyheter og vanlige feil blir 
gjennomgått. I tillegg holdes det informasjonsmøter gjennom året etter behov. Ved hver 
rapportering gis det dessuten tilbud om hjelp, oppfølging og opplæring fra økonomiavdelingen. 
 
Hensikten med rapporteringen er tidligst mulig å avdekke avvik, slik at en kan iverksette 
korrektive tiltak for å komme i balanse. Modellen for økonomirapportering er god og riktig for 
bydelen, noe som har resultert i at bydelens prognoser pr 2 tertial og ut året har vært til dels svært 
korrekte samtlige tre år en har benyttet den eksisterende rapporteringsmodellen. Likevel kan og 
skal selvfølgelig utførelsen i de ulike leddene bli enda bedre.  
 
Varslingsordningen 
Bydel Nordstrand har etablert varslingsordning for ansatte og publikum. Varslingsordningen er 
presentert både på Internett og intranett, og er således tilgjengelig for både bydelens innbyggere 
og ansatte. Den som varsler om kritikkverdige forhold skal ivaretas, og saken behandles av 
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bydelens varslingsgruppe. Varslingsgruppen består av : kvalitetsrådgiver, bydelsdirektør og 
personalsjef.  
 
Bydelens varslingsmottak : 
Adresse :  Bydelsdirektør v/ kvalitetsrådgiver 


Bydel Nordstrand 
Ekebergveien 243 


 
Postadresse : Postboks 98 Nordstrand 
  1112 OSLO 
 
E-post : sissel.badendyck@bns.oslo.kommune.no 
 
Varselet kan meldes via e-post, brev, telefon eller møte. Det kan også varsles anonymt. 
Forsendelsen merkes ”varsel”. 
 
Ved telefonhenvendelse skjer dette i følgende rekkefølge til bydelens varslingsgruppe : 


- kvalitetsrådgiver  23 49 50 33 
- bydelsdirektør  23 49 50 49 
- presonalsjef  23 49 50 07 


 
Det er utarbeidet varslingsprosedyrer som sammen med Rundskriv 11/2007 Retningslinjer for 
lokale varslingsordninger og Arbeidsmiljølovens regler om varsling, er gjort tilgjengelige via 
Internett og intranett. 
 
Merknader fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget 
Merknader fra Kommunerevisjonen er utkvittert og bydelen har ingen uavsluttede revisjonssaker. 
Bydelsdirektøren er av den oppfatning at samarbeidet med kommunerevisjonen fungerer godt. 
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2.14 KVALITETSKONTROLL FOR VIRKSOMHETER SOM YTER HELSETJENESTER 
 
Bydel Nordstrand hadde i 2007 et kvalitetssystem bestående av: 
Brukerrettede prosedyrer, HMS-prosedyrer, driftsprosedyrer 
- Systemperm 
- A-perm Administrative prosedyrer 
- B- perm generelle prosedyrer – sykepleiefaglig inkludert PPS (Praktiske prosedyrer sykepleie) 
- C- perm Informasjon om de forskjellige brukergrupper 
 
Vedlikehold og kontroll 
Vedlikehold, kontroll, oppfølging og etablering av nye prosedyrer ved behov ble fulgt opp i 
kvalitetsutvalget. Kvalitetsutvalget sikret etterlevelse og sikret oppdatering i forhold til 
internkontrollforskriften / kvalitetsforskriften, kommunehelsetjenesteloven. 
Utvalget består av enhetsledere fra henholdsvis hjemmetjenesten, boliger for utviklingshemmede, 
fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helseseksjon og samlokaliserte boliger. 
Sosialtjenesten hadde et eget kvalitetssystem sikret gjennom egen tjeneste. 
 
 


2.15  MILJØTILTAK 
 
Byøkologisk program 
Bydelen har store utfordringer knyttet til støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, havna og 
samferdsel. Det arbeides forebyggende i forhold til konkret forurensning gjennom vårt arbeid med 
plansaker. 
 
Bydelen mottar jevnlig henvendelser om skadedyr, avfallshåndtering, inneklima, bolighygiene, 
konflikter i forhold til fortetting i småhusområdene og støy fra tekniske innretninger som 
kjølekompressorer på boliger m.m. Sakene er fulgt opp etter lov om helsetjenesten i kommunene 
og aktuelle forskrifter. I forbindelse med bydelens behandling av enkelte saker har det vært en 
dialog med ulike beboergrupperinger, tiltakshavere og offentlige instanser.  
 
En mottar også mange henvendelser vedrørende områder som er forsøplet. Slike henvendelser 
følges opp fortløpende og bydelen gjennomfører på eget initiativ opprydding i egne 
parker/nærmiljøanlegg ved hjelp av bydelens servicegruppe. Som et fattigdomsbekjempende og 
kriminalitetsforebyggende tiltak opprettet bydelen et sommerjobbprosjekt for å gi et tilbud til 
ungdom i risikosonen som ikke hadde muligheten til å tjene egne penger og som heller ikke klarte 
å skaffe jobb på egen hånd. En av arbeidsoppgavene var å rydde bydelens strender for søppel både 
over og under vann. De ble benyttet dykkeutstyr, og en fikk rensket opp i blant annet gamle 
sykler, hagemøbler og døde ender. Ryddeinnsatsen ble også omtalt i Nordstrand blad. 
 
Bydelen har arbeidet forebyggende i forhold til tagging gjennom Prosjekt Kreativ. I dette 
prosjektet har en gruppe ungdom fått opplæring i ulike legale kunstuttrykk. Prosjektet har hatt 
betydning for lokalmiljøet ved at ungdommen har brukt fritiden sin på en mer hensiktsmessig 
måte, og prosjektet ble avsluttet med en kunstutstilling.  
 
Samarbeidet og kontakten mellom bydelen og Miljøprosjektet Ljanselva med tanke på det 
blågrønne miljøet er videreført fra tidligere år. 
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Grønn kommune 
Bydelen har mottatt veiledning fra Teknologisk Institutt og gjenopptatt arbeidet med 
miljøeffektivisering. I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2008 ble det avsatt midler 
til å implementere arbeidet i bydelens styringsverktøy og til å starte arbeidet med 
miljøsertifisering av noen av bydelens virksomheter. 
 
Bydelen følger rammeavtalen som er inngått for miljøtilpassede biler. 
  
 


2.16  SÆRSKILT RAPPORTERING 
 
 Saksbehandlingstid 
Bydelen følger forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Det sendes rutinemessig 
forvaltningsmelding med antatt saksbehandlingstid ved mottak av søknader. 
 
Sosialsenteret behandler alle søknader om ”nødhjelp” samme dag. 4 587 av 5 476 søknader ble 
behandlet innen 2 uker.  De øvrige har det tatt lengre tid å behandle, noe som hovedsakelig 
skyldes manglende dokumentasjon. 
 
Bestillerenheten hadde ved utgangen av 2007 en saksbehandlingstid på 36 dager for praktisk 
bistand, 3 dager for hjemmesykepleie og 27 dager på institusjonstjenester. For 
institusjonstjenester er det utslagsgivende at mange søkere tildeles korttidsopphold for vurdering 
av fremtidig pleie- og bistandsbehov som et ledd i saksutredningen. Dette medfører at søkere er 
ivaretatt med et heldøgns omsorgstilbud, men at saksbehandlingstiden øker tilsvarende. 
Bestillerenheten har tidligere hatt lang saksbehandlingstid for TT noe som er forbedret i løpet av 
2007. Det er nå en saksbehandlingstid på 60 dager. Bestillerenheten har som mål å komme under 
14 dagers saksbehandlingstid for alle saker i løpet av 2008. 
 
 Andre spørsmål fra byrådet/bystyret 
Bydelen er ikke kjent med at det er reist spørsmål fra byrådet/bystyret som ikke er besvart. 
 
 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter 
Bydel Nordstrand har i 2007 hatt 35 registrerte kunstverk på sine tjenestesteder.  
 
 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming 
Råd for funksjonshemmede er bydelens hovedkontakt til brukerorganisasjonene.  
Rådet har igangsatt en egen kartlegging av tilgjengeligheten for bevegelseshemmede og arbeider 
for tiden med kartlegging av antall parkeringsplasser for funksjonshemmede. 
Bydel Nordstrand har søkt midler til kartleggingsarbeidet. Det er behov for å utrede hvilke 
bygninger dette er og hvilke tiltak som kan la seg gjennomføre. Kartleggingsarbeidet skal munne 
ut i en rapport med tiltak i prioritert rekkefølge og med kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak.  
 
I forbindelse med behandlingen av plansaker søker bydelen å ivareta kravene til universell 
utforming. Rådet for funksjonshemmede får alle plansaker til uttalelse. 
 
Bydelen har opprettet servicetorget i bydelen, som medfører bedre tilgjengelighet for brukerne. 
Her får du informasjon og veiledning om bydelens tjenester.  
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Bydelen har igangsatt lokalt samarbeid mellom sosialtjenesten, Nav trygd og NAV arbeid.  
Fortløpende utvikling av kompetanse i bydelens tjenesteapparat om individuell plan i henhold til 
forskrift, er viktig for at mennesker med behov for sammensatte tjenester kan få et samordnet 
hjelpetilbud basert på brukermedvirkning.   
 
 
 OXLO-Oslo Extra Large – for en romsligere by mot rasisme og fordommer 
Bydel Nordstrand videreformidler stoff gjennom intranett og internett fra sidene Oxlo – Oslo 
Extra Large for å gjøre innholdet kjent for bydelens innbyggere og de ansatte. 
 
I ansettelsessaker behandles kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn i henhold til 
”Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn” i 
forhold til reglene om innkalling til intervju. 
 
Norskundervisningen på Lambertseter underviser voksne innvandrerkvinner i norsk og 
samfunnskunnskap. En samarbeider med avdeling Bølgen i Knausen barnehage, slik at barna har 
et tilbud mens mødrene er på kurs. Norskundervisningen har i 2007 tilbudt 5 forskjellige kurs med 
til sammen 50 ulike deltagere fra ca 20 nasjoner, hvorav noen har deltatt på flere kurs. Det har 
også vært arrangert egne temakvelder for innvandrerkvinner. 
 
Fritidsklubben for ungdom har fokus på antirasistisk arbeid og inkludering av minoriteter 
gjennom de tilbud klubben gir. Av brukerne har om lag 50 % ikke-vestlig bakgrunn. Ved 
ansettelse av klubbpersonale legges det derfor vekt på mangfold i forhold til etnisk opprinnelse. 
 
 Rekruttering av lærlinger 
Bydel Nordstrand har av ulike årsaker ikke hatt lærlinger i 2007. Det vurderes nå å ta inn 
lærlinger fra skoleåret 2008/2009. 
 
 Oppfølging av anmerkninger fra Helse- og sosialombudet 
Bydel Nordstrand har i 2007 fått henvendelser om 3 ulike saker fra Helse- og sosialombudet. 
Samtlige henvendelser er besvart, og tiltak er iverksatt der dette har vært nødvendig. 
 
Utkvittering av flertallsmerknader og verbalvedtak 
 
Merknader til byrådets årsberetning 2006 
 
GENERELT 
 
Bystyret ber byrådet sørge for at framtidige årsmeldinger inneholder bydelsvis informasjon om i 
hvilken grad det i sosialhjelpsvedtakene er gitt konkrete vurderinger om barnas situasjon i de 
tilfeller der barnets/barnas foresatte leverer søknad under sosialtjenestelovens kapittel 4, 
omsorgstjenester, eller kapittel 5, økonomisk sosialhjelp. 
 
Det forutsettes at bystyrets forespørsel følges opp og at årsmeldingene til bydelene inneholder 
ovennevnte informasjon. Informasjonen legges inn under pkt 3.2.5 i disposisjonen. 
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Bydelens utkvittering: 
Bydelen gjør konkrete vurderinger i de tilfeller hvor barnas foresatte leverer søknad etter 
sosialtjenestelovens kapitel 4 og 5. 
 
Barnehager 
Komiteen mener det er positivt at barnehagen legger så sterk vekt på språkopplæring til barn som 
har et spesielt behov for norsk språkutvikling. Tiltaket 1-2-3 og ABC i barnehagen er interessant 
for å møte barnas nysgjerrighet for å lære tall og bokstaver. Komiteen viser til at det likevel er 
viktig at dette arbeidet ikke blir for skolepreget, men videreutvikler en god barnehagepedagogikk 
som baserer seg på lek. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har utarbeidet en samlet rapport fra private og kommunale barnehager, basert på det 
pedagogiske arbeidet med ABC 1-2-3.   
 
Skolefritidsordningen 
Kultur- og utdanningskomiteen merker seg at det gis et skolefritidstilbud til 62,6 % av skolebarna 
i alderen 6-9 år. En samlet komité ba i årsberetningen for 2005 om at antall 1. klassinger som 
benytter seg av dette tilbudet skulle fremkomme i årsberetninger. Dette tallet fremkommer ikke i 
årsberetningen for 2006 og komiteen vil igjen be om at antallet 1. klassinger skal fremkomme 
særskilt i senere årsberetninger. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand gir et skolefritidstilbud til 540 førsteklassinger. Kullet som nå går i første klasse 
besto 01.01.2007 av i alt 569 barn. 
 
Komiteen  mener det er viktig at SFO legger stor vekt på å være en læringsarena for sosial 
kompetanse og språkutvikling og at tilbudet om leksehjelp er i utvikling, slik bystyret legger vekt 
på. Byrådets årsmelding sier likevel lite om innholdet i det arbeidet som utføres ved byens 
SFO’er.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand gir tilbud om leksehjelp ved samtlige av sine skolefritidsordninger, og 
etterstreber for øvrig å gi et trygt, godt og utviklende tilbud i tråd med  Kultur- og 
utdanningskomiteens uttalelser. 
 
Komiteen har merket seg merutgiftene på 22,6 millioner kroner til spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn og at dette skyldes medhold i foresattes klage til Fylkesmannen om direkte 
spesialpedagogisk hjelp til barna det gjelder. Komiteen forutsetter at byrådet tar tak i dette 
problemet fremover og bringer omfanget av spesialpedagogisk hjelp opp på det nivået der det skal 
være, slik at ikke kommunen får klager av denne karakter. Dette arbeidet må følges nøye 
framover. 
 
Bydelens utkvittering: 
Der det er fattet vedtak etter Opplæringslovens §5-7, er det i 2007 satt inn ekstra personalressurs i 
tråd med vedtakene. Bydelen har så fått refusjon fra Utdanningsetaten for disse kostnadene.  
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Merknader budsjett 2007 
 
Kultur- og utdanningskomiteen vil sterkt understreke betydningen av at det satses på et 
byomfattende integreringsarbeid. I dette arbeidet kan frivillige organisasjoner spille en viktig 
rolle. Komiteen vil bl.a. vise til Røde Kors sine fire ressurssentre som totalt har omkring 80 000 
registrerte besøk i løpet av et år. Den kunnskapen som gjennom dette bygges opp om 
ungdommenes situasjon og deres behov for støtte og rådgivning, er av uvurderlig betydning i det 
forebyggende arbeidet og bør derfor gjøres tilgjengelig både for skole, barnevern og andre etater 
som er engasjert i det forebyggende arbeidet. Det vil være naturlig at byrådet bruker disse 
sentrene aktivt i arbeidet med å etablere kontakt med ungdomsgruppene i disse lokalmiljøene.  
 
Bydelens utkvittering: 
Barneverntjenesten har ikke hatt mange saker hvor ressurssentrenes kompetanse har vært 
nødvendig, men bydelen er bevisst sentrenes spesielle kompetanse og søker råd i enkeltsaker. 
I tillegg har bydelens SaLTo-koordinator og utekontakter i 2007, sammen med Konfliktrådet, 
Manglerud Politistasjon, Bydel Østensjø og Bydel Søndre Nordstrand, vært engasjert i et 
alternativt konfliktløsningsnettverk i samarbeid med Røde Kors sin gatemeglingsenhet og Røde 
Kors ressurssenter på Mortensrud. 
 
Barnehage 
Komiteen mener at barnehagene må utvikle et godt pedagogisk opplegg der barns nysgjerrighet 
og interesse for å lære må møtes positivt, uten at det lages obligatoriske skolelignende opplegg i 
barnehagen.  
 
Bydelens utkvittering: 
All opplæring- og utviklingsarbeid i barnehagene er basert på den pedagogiske rammeplanen for 
barnehager og tar utgangspunkt i det enkelte barns alders- og utviklingsnivå. 
 
Komiteen mener at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep innen barnehagene som bekymrer 
disse medlemmer. Barnehagene er barnas ”arbeidsplass” som må holde standard i forhold til 
forskriftene.  
 
Bydelens utkvittering: 
Barnehagene eies av Omsorgsbygg Oslo KF og bydelen er leietaker. Bydelen har mottatt 2,2 mill 
kr til akutt innvendig vedlikehold og lekeplassutstyr.  
 
Verbalvedtak budsjett 2007 
 
K6. Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder 
Byrådet bes sørge for at mest mulig av de 30 millionene som er bevilget til spesialpedagogisk 
hjelp til barn under skolepliktig alder brukes til å styrke det pedagogiske opplegget i barnehagen 
og den daglige oppfølgingen av barna det gjelder. 
 
Bydelens utkvittering: 
Der det er fattet enkeltvedtak etter Opplæringslovens §5-7, er det satt inn ekstra personalressurs 
for å effektuere vedtakene. Refunderte kommunale midler og det øremerkede statstilskuddet er 
også brukt til å styrke bemanning i barnehager der det er barn med særskilte behov uten at det er 
fattet enkeltvedtak. Midler er også brukt til innkjøp av spesialpedagogisk materiell og 
faglitteratur. 
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K22. Spesialpedagogisk kompetanse i barnehagene og skolene 
Byrådet bes sørge for en styrket spesialpedagogisk kompetanse i barnehagene og skolene. 
Styrking av både den teoretiske og praktiske kompetansen skal gis til barnehagepersonell som 
følger opp barnehagebarn med særskilte behov i hverdagen, og til skoleledere, lærere og 
assistenter i skolen som har direkte ansvar for opplæring av skolebarn med særskilte behov, 
herunder barn med Downs syndrom. Kompetansehevingen må skje gjennom fagpedagogisk 
senter/ Utdanningsetaten. Dette finansieres ved avsatte midler. 
 
Bydelens utkvittering: 
For å styrke den spesialpedagogiske kompetansen, er det gjennomført kompetansehevingstiltak i 
barnehagene. Pedagogisk Fagsenter har arrangert kurs i tegn-til-tale for barnehageansatte som 
arbeider ifht barn med særskilte behov, herunder Downs syndrom, og deres foreldre. Ansatte som 
arbeider med barn med Downs syndrom, har deltatt på opplæring i Karlstadmodellen, en metode 
for å styrke språkinnlæring. Ansatte fra Pedagogisk Fagsenter har deltatt, og fått opplæring om 
barn med ADHD gjennom arbeidsgruppen som skal lage en behandlingslinje for barn med 
ADHD-problematikk. Det er også gitt opplæring i veiledningskonseptet ICDP ( International 
Child Development Program) 
 
H2. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.  
Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2007 følgende 
betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. 
 
Husstandens samlede skattbare 
nettoinntekt før særfradrag – ihht 
forskrift til lov om sosiale tjenester 
m.v. 


Timesats i kroner Utgiftstak i kroner 
(timer) 


Inntil 125 785 (under 2 G) 
Fra 125 785 (2-3 G) 
Fra 188 676 (3-4 G) 
Fra 251 568 (over 4 G) 
 


20 
54 
106 
194 


1 800 (90 timer) 
4 860 (90 timer) 
9 540 (90 timer) 
17 460 (90 timer) 


*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2007. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 benyttet de betalingssatser og utgiftstak for egenbetaling for renhold, 
matlaging med mer som er fastsatt av Byrådet. 
 
H3. Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før 
særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale 
tjenester mv. 


Månedssats kroner 


Fra 188 676 (over 3 G) 170 
*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2007. 
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Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 benyttet den betalingssats og det utgiftstak for egenbetaling for trygghetsalarm 
som er fastsatt av Byrådet. 
 
H5. Opprettelse av seniorveiledertjeneste 
Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk 
oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke 
er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle 
for dette. 
 
Bydelens utkvittering: 
De øremerkede midlene er ikke benyttet i 2007. Midlene er derfor søkt overført til 2008 og vil i 
sin helhet bli benyttet til formålet. Det er innledet en dialog med seniorsentrene om temaet. 
 
H6. Økt hjemmehjelp  
Personer som har eller får vedtak om praktisk hjelp i hjemmet skal tilbys minimum 4 timer pr. 
måned. Fordelingen av timene, herunder avtale om antall besøk, skal skje i nært samarbeid med 
den enkelte tjenestemottaker. Byrådet gis fullmakt til å utarbeide en forskrift om dette. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i løpet av 2007 informert alle eksisterende og nye brukere om retten til minimum 4 
timer pr. måned dersom en er innvilget eller innvilges praktisk bistand. Det har i løpet av 2007 
vært en del pågang fra eksisterende brukere som har ønsket å øke antall timer på bakgrunn av 
dette. Alle disse henvendelser om ønske om øking av antall timer opp til 4 timer pr. måned er 
innvilget og det er fattet nytt utvidet vedtak om praktisk bistand. 
 
H7. Utvikling av storbymodellene for eldresentre 
Eldresentrene må gis mer forutsigbare arbeidsforhold. Bydelene skal inngå driftsavtaler med 
eldresentrene. 
 
Bydelens utkvittering: 
Det ble i 2005 inngått avtaler med 3 private eldresentre, Nordstrand eldresenter, Bekkelaget 
seniorsenter og Simensbråten Ekeberg seniorsenter.  Avtalene har en varighet på 4 år. 
 







Årsmelding for Bydel Nordstrand for 2007 
 


Årsmelding 2007 - Bydel Nordstrand[1]6 26


H8. Insentivmidler til eldresentre 
Byrådet bes benytte insentivmidler til styrking av eldresentrene og utvikling av storbymodellen 
etter mønster av Engelsborg eldresenter og Grünerløkka bydel og gjennomføring av dette. 
 
Bydelens utkvittering: 
De øremerkede midlene er ikke benyttet i 2007. Midlene er derfor søkt overført til 2008 og vil i 
sin helhet bli benyttet til formålet. Det er innledet en dialog med seniorsentrene om temaet.  
 
H9. Bydelenes betaling for sykehjemsplass 
Vektet pris for bydelenes betaling for sykehjemsplass i 2007 fastsettes til kr 545 300. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2007 kjøpt sykehjemsplasser fra Sykehjemsetaten til fastsatt pris. 
 
H10. Betaling for plasser for yngre demente 
Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass: 
For plasser for yngre demente ved Villa Enerhaugen betales kostnadsdekkende priser. 
For plass ved MRSA-avdelingen på Ammerudlunden betales pris som for ordinær 
sykehjemsplass. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har kjøpt plasser for yngre demente ved Villa Enerhaugen til vektet pris. Salget av 
plassene har vært administrert gjennom sykehjemsetaten. 
 
Bydelen har ikke kjøpt plasser ved MRSA-avdelingen ved Ammerudlunden i 2007. Dette skyldes 
at det ikke har vært ledig plass når behovet har meldt seg.  
 
H12. Utenbys private sykehjem 
 
Utenbys private sykehjem er ikke inkludert i ordningen med plasser forvaltet av sykehjemsetaten 
og prismodellen for bydelenes betaling for bruk av sykehjemsplasser. 
 
Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering slik at utenbys private sykehjem med 
rammeavtale omfattes av samme forvaltning og prismodell. 
 
Bydelens utkvittering: 
En del utenbys private sykehjem ble inkludert i ordning med plasser forvaltet av sykehjemsetaten 
tidlig i 2007. Bydelen har i 2007 kjøpt plasser i noen av disse institusjonene gjennom 
sykehjemsetaten på lik linje med plasser kjøpt i innenbys sykehjem. 
 
H16. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold  
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd i 2007 fastsettes slik: 
 
Enslig aleneboende    4 998 
Ektepar/samboere   7 845 
Enslige forsørger   5 691 
Barnetillegg 0-10 år   1 124 
Barnetillegg 11-18 år   1 491 
Unge hjemmeboende 18-23 år 1 491 
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Bydelens utkvittering: 
Bydelen har fulgt gjeldende normer for økonomisk sosialhjelp.  
 
H21. Bomiljøkonsulenter 
Bydelene bes gi tilbud om botrening for beboere i kommunale boliger og styrke nødvendig 
oppfølging av disse. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen gir tilbud til beboere som er i målgruppen og har behov for botrening og oppfølging i 
egen bolig. 
 
H25. Bosetting av flyktninger 
Byrådet bes i samarbeid med bydelene intensivere arbeidet med bosetting av flyktninger. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelenes bosettingsarbeid i 2007 har vært meget tilfredsstillende og det er bosatt flyktninger i 
henhold til tildelt kvote. 
 
H3/2006. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm  
Bydelene gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt de vil la være å innkreve egenandeler på 
trygghetsalarm. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 krevd egenbetaling for trygghetsalarmer i tråd med satsene vedtatt i Byrådet.         
 
H4/2006. Avvikling av sykehjemsplasser/plasser for heldøgns omsorg og pleie 
Avvikling av sykehjemsplasser/plasser i boform for heldøgns omsorg og pleie skal ikke skje uten 
at kommunens samlede behov har vært vurdert av Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester. 
Dette gjelder ikke reduksjon av plasser som følge av omgjøring til ensengsrom.  
 
Bydelens utkvittering: 
Ansvaret for driften av bydelens sykehjem ble overført Sykehjemsetaten 01.01.2007. Avvikling 
av sykehjemsplasser var derfor ingen aktuell problemstilling for Bydel Nordstrand i 2007. 
  
H17/2006. Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie  
 
Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker 
med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen 
omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per 
kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. 
Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med 
eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av 
nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av 
ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.  
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Bydelens utkvittering: 
Bydelen har iverksatt husleieregulering fra kr. 700 pr m² til kr. 900 pr m² for de gjeldende 
boligene fra og med januar 2008. For nye avtaler benytter en nå gjengs leie. 
 
H55/2006. Eldresentrene – tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år 
Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene 
innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 
år et godt tilbud. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har 3 private og 1 kommunalt eldresenter, beliggende på forskjellige steder i bydelen.  
Eldresentrene har inngått langsiktige avtaler med bydelen etter mal fra bystyret, og bydelen 
dekker sentrenes husleie, samt to stillinger (0,8 mill kr) og kr 50.000,- i driftsmidler til hvert 
senter.   Brukerne av sentrene får et variert og tiltrettelagt tilbud. 
 
H58/2006. Fritt sykehjemsvalg også ved valg av utenbys sykehjem 
Byrådet bes sikre at fritt sykehjemsvalg også gjelder for Oslo-innbyggere som velger de utenbys 
sykehjem som tidligere var på Oslo kommunes plan. 
 
Bydelens utkvittering: 
Som en del av gjennomføring av fritt sykehjemsvalg har bydelen i 2007 kjøpt plasser ved utenbys 
sykehjem til brukere som har ønsket dette. Dette gjelder kun de sykehjem som er en del av 
sykehjemmene som formidler plasser gjennom sykehjemsetaten. 
 
S2. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser 
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6–67 år settes kvoten for 
fritidsreiser til 150 reiser pr. år. For brukere 6–67 år som for første gang søker etter 1. juli settes 
kvoten til 75 fritidsreiser første året. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 fulgt de retningslinjene som er gitt av Byrådet. 
 
S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller 
svaksynte - fritidsreiser 
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller 
svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere over 67 år som for første 
gang søker etter 1. juli settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 fulgt de retningslinjene som er gitt av Byrådet. 
 
S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde/svaksynte eller 
spesialbilbrukere - fritidsreiser 
For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er 
blinde/svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere 
over 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. 
 







Årsmelding for Bydel Nordstrand for 2007 
 


Årsmelding 2007 - Bydel Nordstrand[1]6 29


Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 fulgt de retningslinjene som er gitt av Byrådet. 
 
S6. Månedskort til arbeidsreiser med TT 
Byrådet bes innføre en ordning med månedskort som egenandel for TT-brukere med reiser til 
arbeids-/dagsentre. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 innført ordning med månedskort som egenandel for TT-brukere med reiser til 
arbeids- og dagsenter og derved fulgt de retningslinjene som er gitt av Byrådet. 
 
S7. Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel 
Egenandel innenfor Oslos grense for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes 
til 30 kr for voksne og 15 kr for barn under 18 år. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2007 fulgt de retningslinjene som er gitt av Byrådet. 
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3 TJENESTEPRODUKSJON 2007 


3.1  BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER 
 Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet 
 
Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr. 
 


Brutto driftsutgifter 
 


Regnskap
2006 


Oppr. 
budsjett 


2007 


Regulert 
budsjett 


2007 


Regnskap 
2007 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2007 


Funksjonsområde 1  115 076 139 720 97 082 117 324 -20 242


Funksjonsområde 2 A 237 385 251 475 268 752 278 619 -9 867


Funksjonsområde 2 B 123 588 114 613 119 819 123 245 -3 426


Funksjonsområde 3 612 520 537 888 575 898 608 669 -32 771


Sum brutto utgifter, drift 1 088 569 1 043 696 1 061 551 1 127 857 -66 306


Funk. område 4, sosialhjelp 42 992 44 104 36 942 35 113 1 829


Sum brutto utgifter drift + 
sosialhjelp 


1 131 561 1 087 800 1 098 493 1 162 970 -64 477


Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr. 
 


Netto driftsutgifter 
 


Regnskap
2006 


Oppr. 
budsjett 


2007 


Regulert 
budsjett 


2007 


Regnskap 
2007 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2007 


Funksjonsområde 1  96 103 124 195 85 168 94 736 -9 569


Funksjonsområde 2 A 37 416 52 097 84 308 74 908 9 400


Funksjonsområde 2 B 81 932 76 812 81 888 84 657 -2 768


Funksjonsområde 3 500 421 462 362 499 743 523 687 -23 944


Sum netto utgifter, drift 715 872 715 466 751 107 777 988 -26 881


Funk. område 4, sosialhjelp 38 560 40 104 32 942 29 709 3 233


Sum netto utgifter drift + 
sosialhjelp 


754 430 755 570 784 049 807 697 -23 648
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 Funksjoner / funksjonsområder 
 


Avvik 
budsjett-
regnskap Korreksjoner 


Tillegg 
særskilte 
overføringer 


Totalt 
korrigert 
avvik 


100 Politisk styring og kontrollorganer 445 0  445
120 Administrasjon -6 238 5 920  -318
130 Administrasjonslokaler 778 -860  -82
180 Diverse fellesutgifter -2 224 2 224  0
190 Interne serviceenheter  0  0
233 Annet forebyggende helsearbeid 89 -21  68
241 Diagnose, behandling, rehabilitering -1 699 1 583  -116
242 Råd, veil. og sosialt forebygg. arbeid 1 377 -1 272 -1 902 -1 797
243 Tilbud til personer med rusproblemer -407 -53  -460
265 Kommunalt disponerte boliger 107 -172  -65
275 Introduksjonsordningen -512 -43  -555
283 Bistand etablering egen bolig -1 332 1 332  0
335 Rekreasjon i tettsted 45 0  45
385 Andre kulturaktiviteter 2 0  2
Sum Fo1 Hele befolkningen -9 569 8 638 -1 902 -2 833
     
201 Førskole 13 030 -4 578 -2 280 6 172
211 Styrket tilbud til førskolebarn 2 116 -433  1 683
221 Førskolelokaler og skyss -5 746 0  -5 746
Sum Fo2A Barnehager 9 400 -5 011 -2 280 2 109
     
215 Skolefritidstilbud 1 202 -635  567
222 Skolelokaler -210 0  -210
231 Aktivitetstilbud barn og unge -429 -187 -403 -1 019
232 Foreb., helsestasjons- og skolehelsetj. 3 450 -2 524 -10 916
244 Barneverntjeneste -453 -21  -474
251 Barnevernstiltak i familien 2 216 -63  2 153
252 Barnevernstiltak utenfor familien -8 546 0  -8 546
Sum Fo2B Oppvekst -2 770 -3 430 -413 -6 613
     
234 Aktivisering/service for eldre/funksjonsh. -500 364 -1 074 -1 210
253 Pleie, omsorg, hjelp, rehab. i institusjon -28 507 5 521  -22 986
254 Pleie omsorg - hjemmeboende 6 509 -6 068  441
261 Institusjonslokaler -230 -14  -244
733 Transport for funksjonshemmede -1 217 0  -1 217
Sum Fo3 Pleie og omsorg -23 945 -197 -1 074 -25 216
     
281 Økonomisk sosialhjelp 3 233 0  3 233
Sum Fo4 Økonomisk sosialhjelp 3 233 0 0 3 233
     
Bydelen totalt -23 651 0 -5 669 -29 320
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Bydelens vurderinger: 
Oversikten viser endelig avvik pr funksjon og funksjonsområde i kolonnen ”Avvik budsjett-
regnskap. I tillegg er det i tallkolonne ”Korreksjoner” tatt med korreksjoner tilknyttet feil bruk av 
funksjoner i regnskapet, deriblant korrigert fordeling av fellesutgifter. ”Tillegg særskilte 
overføringer” viser bydelens søknad om særskilte overføringer til 2008. 
 
Bydel Nordstrand hadde i 2007 en rekke positive, og ikke minst negative avvik i forhold til 
budsjettet. En vil likevel hevde at det totale merforbruket hovedsakelig knytter seg til to forhold. 
Det ble benyttet atskillig flere institusjonsplasser enn budsjettert, noe som ga et merforbruk på 
nesten 23 millioner kroner på funksjon 253. Det ble dessuten benyttet både flere, og ikke minst 
dyrere barnevernsplasseringer enn budsjettert, og dette ga et merforbruk på drøyt 8,5 millioner 
kroner på funksjon 252. Disse to forholdene besørget dermed alene for et merforbruk på ca 31,5 
millioner kroner, slik at de resterende funksjoner samlet ga et positivt resultat på ca 2,2 millioner 
kroner. Et tredje forhold som ga grunn til bekymring, og isolert sett et negativt avvik, var 
bydelens hjemmesykepleie, der omfanget av vedtak var høyere enn budsjettert. Positive avvik 
innen funksjonen for øvrig ga likevel et samlet positivt avvik på funksjon 254.  
 
 Bydelens investeringer 
 
Bydelens investeringer følger i eget vedlegg bakerst i årsmeldingen. 
 


3.2  FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  
 
 Ansvarsområde 
Tjenester innen funksjonsområde 1 omfatter helsetjenester for voksne, miljørettet helsevern, 
smittevern, psykisk helsearbeid og medisinsk faglig rådgivning. Videre inngår 
sosialkontorvirksomheten med rådgivning og økonomisk hjelp, booppfølging, kvalifisering- og 
sysselsettingstiltak for arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, iverksetting av behandlings- og 
omsorgstiltak for rusmiddelmisbrukere, samt bosettingsarbeid og Introduksjonsprogram for 
flyktninger. Bydelenes ansvar for personrettede boligvirkemidler for vanskeligstilte på 
boligmarkedet omhandler tildeling av kommunale boliger, statlige og kommunale 
bostøtteordninger og Husbankens finansieringsvirkemidler for kjøp og utbedring av bolig. 
 
Det viktigste lovgrunnlaget er: 


o Lov om helsetjenesten i kommunen 
o Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
o Lov om statlige tilsyn med helsetjenesten 
o Lov om sosiale tjenester m.v. 
o Lov om introduksjonsordning 
o Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 
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 Hovedmål 
• Gjennomgå bydelenes internkontrollsystem innen miljørettet helsevern og smittevern. 
• Tilrettelegge for tiltak som bedrer folkehelsen bl.a. gjennom inngåelse av 


partnerskapsavtaler mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
• Videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten gjennom oppfølging av lokale 


avtaler i bydelene. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
 
Miljørettet helsevern 
I arbeidet med miljørettet helsevern ses store utfordringer knyttet bl.a. til støy fra bygge- og 
anleggsvirksomhet, havna, samferdsel m.m. Henvendelsene bydelen mottar er varierte, og dreier 
seg om skadedyr, inneklima, bolighygiene, forsøpling og i noen grad forurensning. 
Det er ført tilsyn med barnehager og skoler på grunnlag av klager, og for å kunne gi godkjenning 
til virksomheter (bl. a. forutsetning for å bli miljøsertifisert). Mye tid er brukt på oppfølging og 
godkjenning av nye barnehageprosjekter og familiebarnehager. I tillegg er temaer relatert til 
miljørettet helsevern er fulgt opp gjennom bydelens behandling av plansaker. 
 
Norskundervisning for fremmedspråklige kvinner 
Bydel Nordstrand organiserer norskundervisning for fremmedspråklige kvinner i samarbeid med 
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund). En har i 2007 tilbudt fem kurs med til sammen 84 
deltakere. Noen har deltatt på flere kurs, slik at det dreier seg om ca 50 forskjellige kvinner fra 
ulike ca 20 nasjoner. Deltakerne kan gå på kurs fra 6 til 30 timer pr. uke, og fire lærere underviser 
til sammen 63 timer pr uke. 
 
Norskundervisningen samarbeider med avdelingen Bølgen på Knausen barnehage, der det er plass 
til 12-18 barn, avhengig av barnas alder. Mens barna er i barnehagen deltar mødrene på kurs hos 
norskundervisningen. Det er stort sett venteliste til dette barnehagetilbudet. 
 
Helsetjenester 
Det er tidligere inngått samarbeidsavtaler mellom bydelene Nordstrand, Østensjø, Søndre 
Nordstrand og Ullevål universitetssykehus innen både psykisk helse og somatikk. Det har i 2007 
vært møter mellom partene, og avtalene vil også bli videreført i 2008. 
 
Legetjenesten  
Bydelen har totalt 33 fastleger med avtale og en turnuskandidat pr. år. Bydelsdirektøren har 
formalisert samarbeidet med fastlegene gjennom et samarbeidsutvalg, som møtes 2-4 ganger i 
året, eller eventuelt etter behov.  
 
Forebyggende helsetjenester  
Bydel Nordstrand viderefører kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I samarbeid med Helsevernetaten vil bydelen dessuten 
forebygge forhold som kan gi helseskader, samt forekomster og spredning av smittsomme 
sykdommer. 
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Fysio- og ergoterapitjenester til voksne og altmuligmannstjenester til hele befolkningen 
Bydelens fysio-, ergo- og altmuligmannstjeneste bidrar til at funksjonshemmede og eldre kan 
fortsette å bo og klare seg i eget hjem. Tjenestene er samorganiserte og effektive.  
De kommunalt ansatte fysioterapeutene koordinerer fysioterapitilbudet til brukere som ikke kan 
motta fysioterapitilbud ute på institutt. De kommunalt ansatte fysioterapeutene søker også om de 
trygdefinansierte ganghjelpemidlene. 
 
Bydelen har driftsavtale med 17 privatpraktiserende fysioterapeuter. De privatpraktiserende 
fysioterapeutene gir primært fysioterapi på 4 fysikalske institutt, men 6 av fysioterapeutene gir 
også hjemmefysioterapitilbud. 
 
Ergoterapeutene tilrettelegger boligene og søker om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler for 
brukerne, samt vurderer, søker og følger opp hjelpemiddelsøknadene. Henvendelsene blir vurdert 
ut fra høy, middels og lav prioritet. Alle hastesaker behandles fortløpende. 
 
Altmuligmennene håndterer alle de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene som det søkes om. 
De leverer, returnerer, monterer, reparerer og utfører service på hjelpemidlene. Brukere som har 
behov for hjelpemidler for å kunne komme seg hjem og klare seg i eget hjem blir prioritert. 
 
Psykisk helsearbeid 
Seksjon for psykisk helsearbeid koordinerer og følger opp tiltak rundt enkeltpersoner, og har 
oversikt over personer med psykiske lidelser med behov for tjenester. Seksjonen er bydelens 
hovedkontakt til spesialisthelsetjenesten, og samarbeider med de øvrige tjenestene i bydelen. Ca 
250 brukere har hatt kontakt og oppfølging  i 2007. Sosialsenteret  har  mange brukere med 
utagering og som vurderes å ha psykiske lidelser som hovedproblem.  Det samarbeides med 
Seksjon for psykiske helsearbeid om enkelte av disse brukerne. 
 
Under Seksjon for psykisk helsearbeid drives aktivitetshuset ”Gnisten”, som har hatt ca 90 
registrerte brukere i 2007. 
 
Bydelen har fortsatt en stor utfordring  med å bygge opp tjenester til mennesker med psykiske 
lidelser, i takt med nedbygging av de psykiatriske institusjonene og bosettingsansvaret for 
utskrivingsklare pasienter. Selv om bydelen nå har Herregårdsveien 4 og Marmorberget 
samlokaliserte boliger å tilby denne gruppen, viser det seg at etterspørselen etter bemannede 
boliger er økende.  
 
Bydelen har ansvar for å etablere individuelt tilpassede botiltak for utskrivningsklare pasienter 
innenfor målgruppen, noe som igjen gir bydelen store økonomiske utfordringer i en tid med små 
økonomiske ressurser. I mai 2005 overtok bydelen ansvaret for 14 omsorgsboliger med 
personalbase i Herregårdsveien.  Boligene er bemannet og benyttes til overnevnte formål. Det har 
vært et viktig virkemiddel for å klare å innfri de forpliktelsene bydelen har hatt og har fremover. I 
løpet av 2007 er samtlige leiligheter leid ut til personer som er i målgruppen og Herregårdsveien 4 
er nå i full drift. 
 
Bydelen disponerer også omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser og har 15 
samlokaliserte boliger med døgnbemanning i Marmorberget, hvorav tre plasser selges til bydel 
Søndre Nordstrand.  
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I tillegg til de boligene som bydelen selv har driftsansvar for, kjøpes det plasser i andre 
bydeler/kommuner.  I 2007 ble det kjøpt plass i bolig med heldøgns bemanning for 16 yngre og 6 
eldre personer med psykiske lidelser.  Det vurderes fortløpende om noen av disse vil kunne 
profitere på og hentes hjem til egen bydel.  
 
Bydelene har ansvar for å bygge opp tjenester til mennesker med psykiske lidelser i takt med 
nedbyggingen av de psykiatriske institusjonene. Dette innebærer særlig utvikling av differensierte 
oppfølgings/omsorgstjenester knyttet til bolig, og aktiviseringstilbud med sikte på økt livskvalitet, 
som fordrer spesialiserte tiltak og kompetanse. 
 
I tillegg har mennesker med psykiske lidelser behov for tjenester fra det ordinære hjelpeapparatet 
på linje med andre – det være seg hjemmetjenester, sosialtjenester, primærhelsetjenester eller 
annet. Det er derfor viktig at det ordinære tjenesteapparat har tilstrekkelig kunnskap om psykiske 
lidelser, slik at tilbudet innrettes på en hensiktsmessig måte. Det er videre avgjørende at det er et 
godt samarbeid mellom bydelens tjenester og de spesialiserte helsetjenestene innen psykisk 
helsearbeid, både når det gjelder bistand til den enkelte og ansvarsfordeling.                 
 
Helsestasjonsvirksomheten har tilknyttet en familieterapeut. Dette tiltaket brukes svært aktivt i 
forhold til utsatte barn og familier. Videre har helsestasjonsvirksomheten i de videregående 
skolene to psykiatriske sykepleiere i til sammen 0,7 årsverk. 
 
Bydelene tildeles statlige midler til psykisk helsearbeid i henhold til opptrappingsplanen som 
varer til 2008. I 2007 var opptrappingsmidlene på 15,879 mill kr fordelt på 11,874 mill kr på FO 1 
og 4,005 mill kr på FO 2. Brukere med psykiske lidelser har ofte ulike og sammensatte behov. 
Midlene ble derfor benyttet til et variert psykiatritilbud på en rekke fagområder. Innenfor FO1 blir 
midlene benyttet til botilbud, aktivisering og oppfølging, mens FO2 midlene ble brukt til barne-, 
ungdoms og familiearbeid gjennom forskjellige tjenester som helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
familiesenter, pedagogisk fagsenter og utekontakt.   
 
Sosialsentervirksomheten 
Sosialtjenesten har klienters selvhjulpenhet som hovedmål for virksomheten. Dette innebærer 
oppfølging av vilkår for sosialhjelp for å finne annen kilde til livsopphold, rådgivning med tanke 
på sysselsetting, behandling, trygdeytelser eller andre tiltak. Videreutvikling av arbeidet med 
individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester både i det 
kommunale samarbeid og NAV-samarbeidet (sosial-, trygd- og A-etat), er et prioritert område. 
Det har vært arbeidet kontinuerlig med kvalitetssikring av rutiner og oppfølging for å sikre en 
mest mulig effektiv sosialhjelpsforvaltning  
 
Sosialsenteret har utarbeidet en tiltaksplan og en faglig plattform for tjenesteytingen og 
prioriteringen av arbeidet.  Arbeidet har som hovedmålsetting å gjøre flest mulig selvhjulpne ved 
hjelp av økt innsats i aktive tiltak og kvalifisering, og dermed også redusere bydelens utgifter til 
økonomisk sosialhjelp. Videre har sosialsenteret fortsatt prioritert arbeidet med klienter under 20 
år i forhold til inntektsgivende aktivitet eller utdanning, slik at de blir raskere selvhjulpne. 
 
Høsten 2006 ble ”Prosjekt 132” igangsatt. Alle brukere ved sosialsenteret med utbetaling over kr. 
10.000.- pr. mnd. har blitt kartlagt og fulgt opp for å få avklart eventuell restarbeidsevne, 
rettigheter, tiltak i forhold til å få utløst eventuelle trygdeytelser eller andre relevante tiltak med 
henblikk på selvhjulpenhet. Arbeidet har gitt resultater og ført til en reduksjon i antall klienter og 
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dermed også en reduksjon i utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Prosjektet ble avsluttet 
31.12.2007.  
 
Å sette vilkår etter sosialtjenesteloven  benyttes aktivt i kvalifiserings- og sysselsettingsarbeidet 
for å kunne inkludere flest mulig i arbeidslivet. 
 
Sosialsenteret har også et særskilt ansvar for å sørge for midlertidig bolig for personer uten fast 
bolig. En har på grunn av manglende tilgang på plasser i godkjente døgnovernattingssteder, ved 
enkelte anledninger vært nødt til å benytte steder uten kvalitetsavtale. Sosialtjenesten driver 
booppfølging slik at personer som er uten bolig og har dårlig boevne kan mestre et selvstendig 
boforhold. Dette gjelder også personer skal etableres i bolig etter opphold i institusjon.  
 
Bydelen har i 2007 bosatt 21 flyktninger, og dermed mer enn oppfylt kvoten på 19. Tidligere år 
har dette vært en utfordring fordi bydelen i liten grad har sirkulasjon i kommunale boliger. Høsten 
2007 ble imidlertid et boligprosjekt med 8 to-roms leiligheter ferdigstilt, og en kunne dermed 
enklere plassere et antall flyktninger. Boligprosjektet er et samarbeid mellom bydelen, Helse- og 
velferdsetaten og en privat utbygger.   
 
Introduksjonsprogram for flyktninger  
Lov om introduksjonsordning for flyktninger av 04.07.2003 regulerer rett og plikt til 
introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunene, og innebærer 
heldags virksomhet innen språkopplæring, kvalifisering og sysselsetting. Programmet går over to 
år og målet er at arbeidsføre flyktninger deretter er etablert i ordinært arbeid. I programperioden 
utbetales introduksjonsstønad, som er en skattepliktig ytelse knyttet til pliktig deltakelse i 
programmet.   
Bydelen har etablert introduksjonsprogrammet for flyktninger under Nordstrand sosialsenter og 
sosialsenterets flyktningkonsulent er tilknyttet programmet ved mottak og etablering av 
flyktingene.  
 
Målgruppen for introduksjonsprogrammet er flyktninger bydelen mottar for førstegangs bosetting 
fra asylmottak eller flyktningleir, etter avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI). Ved årets slutt 
hadde introduksjonsprogrammet 30 deltakere som mottok introduksjonsstønad. 
 
Tiltak for rusmiddelmisbrukere 
I henhold til Lov om sosiale tjenester har sosialsenteret plikt til å påse at personer med 
rusmiddelproblemer får nødvendige hjelp. Dette innebærer bl.a. at sosialsenteret må sørge for 
egnet institusjonsopphold for rusmiddelmisbrukere, som ikke er i stand til å dra omsorg for seg 
selv.  ¼ del av sosialsenterets brukere har uttalt rusbruk og 70 brukere har legemiddelassistert 
rehabilitering. Pr. 31.12.2007  var det 32 personer som bodde i Rusmiddeletaten sine tiltak. Dette 
fordrer tett oppfølging med tanke på motivering for behandling eller oppfølging i bolig/andre 
polikliniske tiltak. Stillingen som ruskonsulent ble opprettet fast fra 01.01.2007 og jobber 
målrettet og tett opp mot aktuelle brukere i samarbeid med sosialkonsulentene. 
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Individuell plan (IP) 
Retten til IP er hjemlet i blant annet sosialtjenesteloven, psykisk helsevernlov, 
kommunehelsetjenesteloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven. Ansatte får fortløpende 
opplæring i bruk av individuell plan og alle klienter med rett til IP får tilbud om dette.  
 
Bokollektiv Oslo Øst 
Kollektivet er et byomfattende tiltak som administreres av Bydel Nordstrand. Institusjonen tilbyr 
langvarige opphold til voksne/eldre menn med langvarige rusmiddelproblemer, og som trenger en 
vernet bosituasjon.  De fleste beboere har langvarige opphold. Bokollektivet har 12 plasser, 
hvorav  bydelen disponerer to plasser selv, mens de øvrige selges til andre bydeler. 
 
Boligkontoret 
Boligkontoret er etablert i lokaler i tilknytning til sosialsenteret, og er med det sikret nærhet til sin 
viktigste samarbeidspartner.  
 
Boligkontoret saksbehandler alle bostøtteordningene, Husbankens låne/støtteordninger for kjøp og 
utbedring av bolig og tildeling av kommunale boliger. Ny forskrift om kommunal bolig stiller 
krav til bydelene om inngåelse av samarbeidsavtale om oppfølging for søkere som trenger 
hjelpetiltak for å mestre et eget boforhold. Dette forutsetter tett samarbeid mellom Boligkontoret 
og de instansene i bydelen som har ansvar for oppfølgingen. Særlig gjelder dette samarbeid med 
sosialsenteret. 
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 Hovedoversikt økonomi F- 1 - netto driftsutgifter 
Tall i 1000 kr. 


Netto driftsutgifter per 
KOSTRA-funksjon 
 


Regnskap
2006 


Oppr. 
budsjett 


2007 


Regulert 
budsjett 


2007 


Regnskap 
2007 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2007 


100 Politisk styring og 
kontrollorganer 


670 728 728 283 445


120 Administrasjon 32 409 31 725 29 407 35 645 -6 238
130 Administrasjons-
lokaler 


4 051 4 722 4 722 3 944 778


170 Premieavvik 0 0 0 0 0
180 Diverse fellesutgifter 9 405 0 5 000 7 224 -2 224
190 Interne 
serviceenheter 


0 26 710 0 0 0


233 Forebyggende arbeid 
– helse og sosial 


369 435 467 378 89


241 Diagnose, 
behandling og 
rehabilitering 


8 839 29 650 8 892 10 592 - 1 669


242 Råd, veiledning og 
sosialt forebyggende arb. 


25 024 15 144 22 945 21 568 1 377


243 Tilbud til personer 
med rusproblemer 


2 849 2 674 2 678 3 085 -407


265 Kommunalt 
disponerte boliger 


7 819 9 374 5 830 5 723 107


273 Kommunale 
sysselsettingstiltak 
275 Introduksjons-
ordningen 
283 Bistand til etablering 
og opprettholdelse av 
egen bolig 


 
 


4 360 
 


0 
 


0 
 


2 772 
 


0 
 
 


0 
 


4 238 
 


0 


0 
 


4 750 
 


1 332 


0


-512


-1 332


300 Fysisk tilrettelegging 
og planlegging 


0 0 0 0 0


315 Boligbygging og 
fysiske bomiljøtiltak 


0 0 0 0 0


320 Kommunal 
næringsvirksomhet 


0 0 0 0 0


333 Kommunale veier, 
nybygg, drift og 
vedlikehold 


0 0 0 0 0


334 Kommunale veier, 
miljø- og trafikk-
sikkerhetstiltak 


0 0 0 0 0


335 Rekreasjon i tettsted 100 141 141 96 45
360 Naturforvaltning og 
friluftsliv 


0 0 0 0 0


365 Kulturminnevern 0 0 0 0 0
370 Bibliotek 0 0 0 0 0
377 Kunstformidling 0 0 0 0 0
380 Idrett 0 0 0 0 0
385 Andre 
kulturaktiviteter 


207 120 120 118 2


665 Tannhelsetjenester - 
pasientbehandling 


0 0 0 0 0


Sum netto utgifter *) 96 103 124 195 85 168 94 736 -9 569
*) Overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
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 Funksjoner / funksjonsområder 
 


Avvik 
budsjett-
regnskap Korreksjoner 


Tillegg 
særskilte 
overføringer 


Totalt 
korrigert 
avvik 


100 Politisk styring og kontrollorganer 445 0  445
120 Administrasjon -6 238 5 920  -318
130 Administrasjonslokaler 778 -860  -82
180 Diverse fellesutgifter -2 224 2 224  0
190 Interne serviceenheter  0  0
233 Annet forebyggende helsearbeid 89 -21  68
241 Diagnose, behandling, rehabilitering -1 699 1 583  -116
242 Råd, veil. og sosialt forebygg. arbeid 1 377 -1 272 -1 902 -1 797
243 Tilbud til personer med rusproblemer -407 -53  -460
265 Kommunalt disponerte boliger 107 -172  -65
275 Introduksjonsordningen -512 -43  -555
283 Bistand etablering egen bolig -1 332 1 332  0
335 Rekreasjon i tettsted 45 0  45
385 Andre kulturaktiviteter 2 0  2
Sum Fo1 Hele befolkningen -9 569 8 638 -1 902 -2 833
 
Bydelens vurderinger: 
Oversikten viser endelig avvik pr funksjon og funksjonsområde i kolonnen ”Avvik budsjett-
regnskap. I tillegg er det i tallkolonne ”Korreksjoner” tatt med korreksjoner tilknyttet feil bruk av 
funksjoner i regnskapet, deriblant korrigert fordeling av fellesutgifter. ”Tillegg særskilte 
overføringer” viser bydelens søknad om særskilte overføringer til 2008. 
 
Funksjonsområde 1 Hele befolkningen: 


• Funksjonsområdet har et merforbruk totalt på 2,833 mill kroner.   
• Mindreforbruket på funksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer knytter seg i 


hovedsak merinntekter i forbindelse med avviklingen av kommunevalget høsten 2007.  
• Funksjon 120 Administrasjon har et merforbruk på 0,318 mill kroner av et totalt budsjett 


på 29,4 mill kroner.  
• Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid viser et merforbruk på 1,797 


mill kroner som i hovedsak kan relateres til særskilte overføringer.    
• Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer og funksjon 275 


Introduksjonsordningen har merforbruk på henholdsvis 0,460 og 0,555 mill kroner, hvor 
begge forklares med høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. 
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 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 1 – 
Sosialtjenesten 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Måltall    
2007 


Resultat 
2007 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Finansiering til kjøp av bolig 
- andelen søknader 
behandlet innen 1 måned 89% 96% 80% 78,6% -1,4%


Søknad om kommunal bolig 
- andelen søknader 
behandlet innen 3 måneder 91% 92% 95% 22,5% -72,5%


Andel positive vedtak for 
kommunal bolig effektuert 
innen 6 måneder 25% 68% 80% 74,6% -5,4%
Antall personer i 
døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale (pr. 
31.12) 0 0 0 2 2


Antall personer med 
opphold over tre måneder i 
døgnovernatting * 11 0 0 0


Økonomisk sosialhjelp - 
andel søknader behandlet 
innen to uker 82% 81% 95% 84% -11%


Minimum andel fornøyde 
brukere etter 
brukerundersøkelser i 
sosialtjenesten * * 77% 1) -
*Ikke kartlagt tidligere 
1) Bydelen har enda ikke fått svar på brukerundersøkelsen for 2007. 
 
Bydelens vurderinger: 
Den beklagelig mangelen på midlertidige botilbud med kvalitetsavtale har ført til at en ved flere 
anledninger i 2007 har vært nødt til tilby bydelens brukere døgnovernatting ved steder uten 
kvalitetsavtale. 
 
En har i 2007 ikke klart å behandle minst 95% av alle søknader om økonomisk sosialhjelp innen 2 
uker. Dette skyldes hovedsakelig at manglende dokumentasjon fra klientene selv forsinker 
saksbehandlingen. 
 
Bydel Nordstrand sitt boligkontor har i 2007 hatt et svært utfordrende år med lengre sykefravær 
hos nøkkelpersonell. En har lånt inn noe kompetanse fra andre bydeler, men en har likevel havnet 
på etterskudd med saksbehandlingen, noe som også viser seg i store avvik i forhold til måltallene.  
 
Effektuering av positive vedtak om tildeling av bolig skjer i Oslo Boligbygg KF (BBY).  
Tildelingstidspunkt avhenger av om BBY har leiligheter som er klarert for utleie. Det er ofte 
lange ventelister til leiligheter i vår bydel, og andelen som er effektuert innen 6 måneder blir 
følgelig lavere enn ønskelig. 
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Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 1 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Resultat 
2007 


Gjennomsnittlig stønadslengde 
økonomisk sosialhjelp 


5,1 mnd 5,2 mnd 5,2 mnd 


Andel sosialhjelpsklienter i forhold 
til innbyggere  


2,4% 2,2% 1,7% 


Andel sosialhjelpsklienter med 
sosialhjelp som hovedinntekt 


* * 41,4% 


Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp per mottaker 


* * 44 206 


* Ikke kartlagt tidligere 
 
Bydelens vurderinger: 
Andelen av bydelens befolkning som mottar økonomisk sosialhjelp er klart redusert fra 2006 til 
2007. Dette skyldes en kombinasjon av en gunstig samfunnsøkonomisk utvikling og god innsats 
fra sosialsenteret, spesielt da gjennom det tidligere omtalte ”Prosjekt 132”. 
 
Spørsmål fra bystyret 
Bystyret ber byrådet sørge for at framtidige årsmeldinger inneholder bydelsvis informasjon om i 
hvilken grad det i sosialhjelpsvedtakene er gitt konkrete vurderinger om barnas situasjon i de 
tilfeller der barnets/barnas foresatte leverer søknad under sosialtjenestelovens kapittel 4 
omsorgstjenester, eller kapittel 5 økonomisk sosialhjelp. 
 
Bydelens utkvittering 
Bydelen gjør konkrete vurderinger i de tilfeller hvor barnas foresatte leverer søknad etter 
sosialtjenestelovens kapitel 4 og 5. 
 
 


3.3  FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER 
 
 Ansvarsområde 
Funksjonsområde 2 A omfatter kommunale og private barnehager og spesialpedagogiske tiltak 
gjennom pedagogisk fagsenter. 
  
 Hovedmål 
Alle barn i alderen 1-5 år skal få tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. Dette 
innebærer at kapasiteten i barnehagesektoren må økes betydelig fremover og det må legges til 
rette for utvikling av differensierte tilbud. 
 
Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges. Bydelen fortsetter arbeide med å 
videreutvikle det pedagogiske innholdet i alle kommunale og private barnehager i tråd med 
veilederen ABC 1-2-3. 
 
Barnehagene har fokus på å styrke barnas mulighet for språkutvikling. 
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3.3.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
Barnehagetilbudet 
Bydel Nordstrand har ved utgangen av 2007 90% barnehagedekning.  
Bydelen har 27 kommunale barnehager og 66 private barnehageenheter (ordinære og 
familiebarnehager) med til sammen 2 694 plasser. I tillegg har bydelen 2 kommunale åpne 
barnehager som i alt har 48 plasser. 
 
Flere utbyggingsprosjekter ble avsluttet i 2007 og bydelen økte med 230 plasser i løpet av året, 
men målet om full barnehagedekning ble likevel ikke nådd. Det er registrert 230 aktuelle barn på 
søkerliste til barnehageplass uten annet tilbud ved utgangen av 2007. Ca 500 plasser frigjøres 
hvert år ved overgang til skole. 
 
Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet 
Enhetene for barnehager har en opplæringsgruppe som består av styrere fra kommunale og private 
barnehager og enhetslederne. Opplæringsgruppen har ansvar for opplæringstiltak i tråd med 
målsettinger i rammeplanen. Fylkesmannen har gitt midler til kompetansehevingstiltak for å 
implementere rammeplanen i barnehagene. Dette er et arbeid som inngår i en nasjonal plan fra 
2006 –2010. 
 
Bydelen selger veiledningstjeneste til 16 private familiebarnehagegrupper, forankret i Lov om 
barnehager og forskrift som omhandler familiebarnehager 
 
Bydelen er knyttet opp mot Høgskolen i Oslo vedrørende veiledning av nyutdannede 
førskolelærere. Dette er et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet for å få førskolelærere til bydelen.  
 
Pedagogisk fagsenter 
Pedagogisk Fagsenter arbeider helhetlig rundt barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. 
Fagsenteret samarbeider nært med bydelens barnehager, helsestasjoner, fysio-/ergoterapitjenesten 
for barn, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og ulike spesialinstitusjoner. 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.. 
 
Det iverksettes tiltak som : 


- styrking av den pedagogiske bemanningen/ ekstra personalressurs 
- veiledning av barnehagepersonalet og foreldre 
- kompetansehevingstiltak for barnehagepersonell og foreldre 
- språkgrupper for barn  


  
 
Pedagogisk Fagsenter forvalter statlige midler, som etter Lov om barnehager er øremerket barn 
med nedsatt funksjonsevne og språkopplæring minoritetsspråklige barn. Fagsenteret er i 2007 satt 
til å effektuere enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 5-7.  Midlene, som er overført fra 
Utdanningsetaten, er brukt til å styrke bemanningen på avdelinger der det er barn med vedtak.  
 
Satsingsområder i 2007 
-Rekruttering og opplæring av kvalifisert pedagogisk personell for å fylle ut vedtakene etter 
Opplæringslovens § 5-7 
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-Språkopplæring. Samarbeid med helsestasjonene i forbindelse med Språk 4.  Videre kartlegging 
ved logoped fra Fagsenteret etter screening på helsestasjon, språkgruppe tilknyttet en barnehage 
for minoritetsspråklige barn som ikke har barnehageplass, språkgrupper i barnehagene, samt 
innkjøp av språkmateriell/ faglitteratur.  
- Kompetansehevingstiltak for økt kvalitet på arbeidet rundt barn med nedsatt funksjonsevne,  
eksempelvis tegn-til-tale-kurs for personale og foreldre. 
 
Hovedoversikt økonomi F - 2 A - netto driftsutgifter 


Tall i 1000 kr. 
Netto utgifter per KOSTRA-
funksjon 
 


Regnskap
2006 


Oppr. 
budsjett 


2007 


Regulert 
budsjett 


2007 


Regnskap 
2007 


Avvik 
reg. bud./ 
regnskap 


2007 
201 Førskole 17 441 60 252 66 103 53 073 13 030
211 Styrket tilbud førskolebarn 7 903 282 8 856 6 740 2 116
221 Førskolelokaler og skyss 12 072 -8 437 9 348 15 094 -5 746
Sum netto utgifter *) 37 416 52 097 84 308 74 908 9 400


*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
 


 Funksjoner / funksjonsområder 
 


Avvik 
budsjett-
regnskap Korreksjoner 


Tillegg 
særskilte 
overføringer 


Totalt 
korrigert 
avvik 


201 Førskole 13 030 -4 578 -2 280 6 172
211 Styrket tilbud til førskolebarn 2 116 -433  1 683
221 Førskolelokaler og skyss -5 746 0  -5 746
Sum Fo2A Barnehager 9 400 -5 011 -2 280 2 109
 
Bydelens vurderinger: 
Oversikten viser endelig avvik pr funksjon og funksjonsområde i kolonnen ”Avvik budsjett-
regnskap. I tillegg er det i tallkolonne ”Korreksjoner” tatt med korreksjoner tilknyttet feil bruk av 
funksjoner i regnskapet, deriblant korrigert fordeling av fellesutgifter. ”Tillegg særskilte 
overføringer” viser bydelens søknad om særskilte overføringer til 2008. 
 
Funksjonsområde 2A Barnehager: 


• Funksjonsområdet har et mindreforbruk på totalt 2,109 mill kroner.   
• Funksjonene 201 Førskole og 221 Førskolelokaler og skyss må ses under ett, hvor de da 


totalt har et mindreforbruk på 0,426 mill kroner. I tillegg overføres 2,280 mill kroner i 
investeringsmidler til 2008. Bydelen har i 2007 hatt ekstraordinære inntekter, deriblant ca 
1,1 mill kroner i statstilskudd for høsten 2006, men som først ble mottatt i 2007.  


• Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn har et mindreforbruk på 1,683 mill kroner 
som i hovedsak kan knyttes til gunstigere finansiering enn forutsatt i budsjettet. 
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 Måltall- og nøkkeltall for tjenesteproduksjon 
 
 
Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 2 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Resultat  
2007 


Dekningsgrad 1-5 år (%) 78,4% 84% 90% 
Andel ansatte med 
førskolelærerutdanning (%) 


- - 86% 


Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage 


77 649 73 002 88 129 


Ansatte med førskolelærerutdanning tolkes som relativ andel av pedagogstillingene. Nytt punkt – ingen tall fra tidligere år. 
 
I forbindelse med beregning av dekningsgrad vises det til vedlegg 5. 
 
Bydelens vurderinger: 
Bydelens barnehagedekningen blir stadig bedre, på tross av en klar vekst i barnegruppene de 
senere år. Dette skyldes en kraftig kommunal utbygging av nye barnehager og nye avdelinger i 
eksisterende barnehager, samt noe privat utbygging.  
 


3.4  FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST 
 
 Ansvarsområde 
 
Funksjonsområde 2B omfatter forebyggende arbeid for barn og ungdom, skolefritidsordning, 
fritidsklubber/ungdomstiltak, barneparker, forebyggende barnevern og tiltak for barn under 
omsorg, samt helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
 
 Hovedmål 
 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal ha en sentral rolle i det forebyggende og helsefremmende 
arbeid med barn og unge. Tjenesten skal være individ- og befolkningsrettet. Det skal 
videreutvikles ulike lavterskeltilbud for målgruppen internt og eksternt.  
 
Barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid av et barnevern med 
kvalifiserte medarbeidere. Tjenesten skal kjennetegnes ved effektiv saksbehandling, god 
ressursutnyttelse og rettsikkerhet. I 2007 skal internkontrollsystemet i barneverntjenesten 
sluttføres. Barnevernet skal ta i bruk familieråd som  metode i beslutningsprosesser, og arbeide for 
et åpnere banevern, bl. a. gjennom utvikling av nettverksmøter som metode. Barnevernets 
familieteam skal iverksettes og utvikles til å bli et godt lokalbasert tiltak.  
 
Barn og foreldre skal oppleve skolefritidsordningen som et trygt og fleksibelt tilbud.  
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  Situasjonsbeskrivelse 
 
Barneverntjenesten 
Barneverntjenestens familieteam startet opp 02.01.2007. Teamet jobber med endringsarbeid og 
kompenserende arbeid i familier. Teamets arbeid ble evaluert i september, også i form av en 
brukerundersøkelse blant familiene som har mottatt hjelp fra teamet. Evalueringen konkluderer 
med at teamets arbeid er vellykket og et godt alternativ til private tiltak bydelen tidligere kjøpte. 
Det estimeres at barneverntjenesten har spart ca. kr. 1.5 millioner i 2007 som følge av 
opprettelsen av eget familieteam. Teamet vil bli utvidet med ytterligere ett årsverk i 2008. 


To av de ansatte i barnevernet har fullført videreutdanning, og er nå ferdig sertifiserte ICDP- 
veiledere (International Child Development Program)  i samarbeid med helsestasjonen og 
pedagogisk fagsenter. En vurderer første kvartal 2008 om dette veiledningsarbeidet skal 
videreføres. Trenerutdanning i ICDP ble påbegynt av en av de to ovenstående, men ble lagt på is 
av samme grunn. 


Barneverntjenesten fokuserte i 2007 på å utvikle/bruke nettverksmøte som metode. Det ble 
gjennomført nettverksmøter i undersøkelsesfasen i 5 familier. Høsten 2007 gjennomførte 
barneverntjenesten en brukerundersøkelse med alle som var tilstede i disse nettverksmøtene. 
Svarprosenten var lav, og gir ingen klare konklusjoner, men vurdering av bruk av metoden 
videreføres inn i 2008. Familieråd som metode er gjennomført i 2 saker. 


Barneverntjenesten fullførte i 2007 sitt internkontrollsystem. Dette vil bli kontinuerlig evaluert og 
forbedret. Barneverntjenesten  deltok i 2007 i fase 2 i effektiviseringsnettverk i regi av HEV. 
Dette videreføres i 2008. Barneverntjenestens deltar i bydelens prosjekt knyttet til problematikken 
ADHD. 
 
Det har i løpet av 2007 blitt ferdigbehandlet 9 søknader om adopsjon. 
 
Barneparktilbudet 
Ved utgangen av 2007 er det 2 enkle kommunale barneparker som til sammen gir plass til 24 
barn. Det er på samme tid kun 1 privat barnepark i drift i bydelen. 
 
Skolefritidsordningen 
Bydel Nordstrand driver skolefritidsordninger ved 8 skoler. I tillegg driftes Kastellet SFO og 
Kastellet spesial SFO, knyttet til skolens spesialklasser for funksjonshemmede barn, av Kastellet 
skole regulert gjennom avtale mellom Bydel Nordstrand og Utdanningsetaten. Det er også 2 
private SFO-ordninger i bydelen. Det er pr. utgangen av 2007 i alt 1.817 barn med hel eller halv 
plass i kommunal SFO. Antall barn synker erfaringsvis i løpet av vårsemesteret. 
 
Ved 3 av bydelens skoler er det opprettet spesialklasser for barn med ulike funksjonshemminger. 
Barna som går i disse tilrettelagte klassene kommer fra hele Oslo, men SFO-tilbudet organiseres 
og driftes av Bydel Nordstrand. Barnets bostedsbydel betaler for plassen. Bydelen gir et fleksibelt 
SFO-tilbud til alle som ønsker dette. 
 
Fritidstilbud til barn og unge 
Bydel Nordstrand har samlet det kommunale tilbudet til barn og unge på Lambertseter 
fritidsklubb. Aktivitetstilbudet består av ungdomsklubb, juniorklubb, Nordstrand rockeklubb og 
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en utstrakt gruppevirksomhet, deriblant mange ulike dansegrupper. Tilbudene benyttes av barn og 
unge fra hele bydelen. I tillegg drives en ungdomsklubb i bydelsadministrasjons kjeller i 
samarbeid med Lions, natteravnene, FAU ved nærmiljøskolene og bydelen. 
 
Utekontakten 
Bydelen har 2,5 årsverk i utekontaktvirksomheten fordelt på 3 stillinger. Utekontakten jobber tett 
opp mot barnevern, bydelspoliti, skoler og fritidsklubb. Utekontakten driver flere 
aktivitetsgrupper for utsatt ungdom, deriblant ”Idrett og utfordring” i samarbeid med Oslo 
Idrettskrets. 
 
Helsestasjon, skolehelsetjeneste,  familiesenter og fysio- og ergoterapi for barn og unge 
Bydel Nordstrand har to store helsestasjoner. Det tilbys hjemmebesøk og 9 konsultasjoner i første 
leveår. Svangerskapskontroll med jordmor tilbys på begge helsestasjoner. Det avholdes 
svangerskapskurs på kveldstid. Smittevern og reisevaksine tilbys hele befolkningen.  
 
Det gis skolehelsetjeneste på 16 skoler. Skolene har et økende elevtall. Skolehelsetjenesten i 
videregående skole deltar i et samarbeidsprosjektet med Utdanningsetaten og barne- og 
ungdomspsykiatrien i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet heter ” Utviklingsfremmende samtaler, 
et lavterskeltilbud til ungdom”, og det er søkt midler som bidrar til å styrke tjenesten ved den 
enkelte videregående skole. Ansatte fra barne- og ungdomspsykiatrien er til stede i bydelens 
tjeneste for å gi et tilbud til følgende grupper:  0-5 år, 6-12 år og til ungdom, foreldre og ansatte. 
Dette er et lavterskeltilbud for de aktuelle grupper som er blitt mye benyttet. 
 
Helsestasjon for ungdom er godt besøkt av ungdom av begge kjønn. Det er mange ungdommer 
som har behov for tett oppfølging på grunn av misbruk av rusmidler. Det benyttes kontrakter som 
innebærer bruk av urinprøver i tett samarbeid med politi og /eller barnevern. 
 
Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge er samlokalisert på Karlsrud. Det er et økende antall 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne som har behov for og rett til koordinerte tjenester, 
inklusiv individuell plan.  
 
Familiesenter med åpen barnehage videreføres som et sted med vekt på nettverksbygging og ulike 
forebyggende tiltak til småbarnsfamilier. Familiesenteret er svært godt besøkt. Det er ansatt 
familieterapeut, et tilbud som er svært etterspurt. 
 
Satsningsområder  2007 :  


• Språk 4-kartlegging utføres av alle 4 åringer og konkrete tiltak med logoped på 
helsestasjon og språkgrupper tilknyttet barnehage er igangsatt. 


• Parkurset ”Godt samliv” er med ekstern finansiering avholdt for førstegangsforeldre med. 
Det er avviklet i alt 5 kurs, og tilbudet er blitt godt mottatt og får positive tilbakemeldinger 
fra brukerne.  


• Et ADHD-prosjekt igangsatt på bakgrunn av et økende antall barn og unge med ADHD. 
Det ble satt ned en tverrfaglig gruppe i februar 2007. Målet var å lage en behandlingslinje 
og manualer for barn og unge med ADHD som gjør det lettere for brukerne å motta rett 
hjelp til rett tid på rett nivå fra et koordinert hjelpeapparat. Tiltaket videreføres i 2008 


• På habiliteringssiden er det et stort behov for koordinering av tiltak og opplæring av 
koordinatorer. Opplæring om individuell  plan er gitt til foresatte og ansatte. Det er 
utarbeidet rutiner og prosedyrer. Bydelen har deltatt i opplæringsprogrammet TAKT. 
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• Helsesøstertjenesten har deltatt i det første effektiviseringsnettverket for denne tjenesten i 
landet. Det ble blant annet utarbeidet en brukerundersøkelse for helsestasjon 0-5 år som 
ble gjennomført våren 2007. Helsestasjonstjenestene i Bydel Nordstrand kom der godt ut. 


 
Hovedoversikt økonomi F - 2 B- netto driftsutgifter 


Tall i 1000 kr. 
Netto utgifter per KOSTRA-
funksjon 
 


Regnskap
2006 


Oppr. 
budsjett 


2007 


Regulert 
budsjett 


2007 


Regnskap 
2007 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2007 


215 Skolefritidstilbud 4 431 11 897 6 728 5 526 1 202
222 Skolelokaler og skyss 6 329 0 7 742 7 952 -210
231 Aktivitetstilbud for barn 
og unge 


4 180 4 798 4 105 4 534 -429


232 Forebygging – skole- og 
helsestasjonstjeneste 


14 435 14 546 16 609 13 158 3 450


244 Barneverntjeneste 9 986 9 758 10 341 10 793 -453
251 Barneverntiltak i familien 10 247 8 930 9 035 6 819 2 216
252 Barneverntiltak utenfor 
familien 


32 324 26 883 27 329 35 875 -8 546


Sum netto utgifter *) 81 932 76 812 81 888 84 657 -2 768
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
 


 Funksjoner / funksjonsområder 
 


Avvik 
budsjett-
regnskap Korreksjoner 


Tillegg 
særskilte 
overføringer 


Totalt 
korrigert 
avvik 


215 Skolefritidstilbud 1 202 -635  567
222 Skolelokaler -210 0  -210
231 Aktivitetstilbud barn og unge -429 -187 -403 -1 019
232 Foreb., helsestasjons- og skolehelsetj. 3 450 -2 524 -10 916
244 Barneverntjeneste -453 -21  -474
251 Barnevernstiltak i familien 2 216 -63  2 153
252 Barnevernstiltak utenfor familien -8 546 0  -8 546
Sum Fo2B Oppvekst -2 770 -3 430 -413 -6 613
 
Bydelens vurderinger: 
Oversikten viser endelig avvik pr funksjon og funksjonsområde i kolonnen ”Avvik budsjett-
regnskap. I tillegg er det i tallkolonne ”Korreksjoner” tatt med korreksjoner tilknyttet feil bruk av 
funksjoner i regnskapet, deriblant korrigert fordeling av fellesutgifter. ”Tillegg særskilte 
overføringer” viser bydelens søknad om særskilte overføringer til 2008. 
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Funksjonsområde 2B Oppvekst: 
• Funksjonsområdet har et merforbruk på totalt 6,613 mill kroner.   
• Funksjonene 215 Skolefritidsordning og 222 Skolelokaler sett under ett, har et 


mindreforbruk på 0,357 mill kroner. 
• Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge har et merforbruk på totalt 1,019 mill kroner. 


Av dette utgjør 0,403 særskilte overføringer tilknyttet SLT-tiltak. Hovedårsaken til 
merforbruket er at man ikke fikk redusert husleien for 2006 på fritidsklubben som 
forventet i årsregnskapet for 2006, og dermed måtte realisere tapet i 2007. 


• Funksjoner 232 Forebyggende, helsestasjons- og skolehelsetjeneste har et mindreforbruk 
som må ses i sammenheng med andre Kostra-funksjoner og overføring av særskilte midler. 


• Funksjonene 244 Barneverntjeneste, 251 Barnevernstiltak i familien og 252 
Barnevernstiltak utenfor familien viser et samlet merforbruk på 6,867 mill kroner. Flere og 
dyrere institusjonsplasser enn budsjettert har medført et merforbruk på 8,546 mill kroner 
på tiltak utenfor hjemmet. Gjennom korrektive tiltak innen barnevernet har man ikke 
oppnådd de ønskede økonomiske effekter. 


 
 
 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 B– SFO 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Måltall    
2007 


Resultat 
2007 


Avvik 
prognose 
- måltall 


Andel innbyggere 6-9 år i kommunal 
og privat SFO (%) * 


62,1% 64,1% 72,0% 88,5% 16,5%


 
Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrand har i 2007 hatt en liten vekst i antall barn i målgruppen, samtidig som en har 
hatt en stor vekst i antall barn som benytter seg av bydelens SFO-tilbud. 
 
Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 2 B 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Resultat 
2007 


Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidsordning, pr kommunal 
bruker 


22 632 20 118 19 862 


 
Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrand har effektivisert driften av egne skolefritidsordninger, og bruker dermed mindre 
pr bruker i 2007 enn tidligere. En har i 2007 hatt flere barn i bydelens skolefritidsordninger, og 
dette gir utslag i enkelte stordriftfordeler.
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Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 – 
Barnevern 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Måltall    
2007 


Resultat 
2007 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Andel avsluttede 
undersøkelser innen 3 mnd 72% 94,9% 100% 81% -19%
Andel avsluttede 
undersøkelser innen 6 mnd 100% 99,4% 100% 98% -2%
Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk pr fosterbarn 
under 18 år av hvor Oslo 
har plasseringsansvar 2 2,7 4 2,8 -1,2
Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk per fosterbarn 
under 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvaret * 3,2 4 3 -1
Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk pr 
fosterbarn 3,5 4 3,4 -0,6
 
Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrand har hatt stort fokus på fristoversittelser i undersøkelsessaker. Bydelen ansatte   
1 saksbehandler til fra 1. august for å arbeide med disse sakene. Bydelen har hatt en stor økning i 
antall meldinger med påfølgende undersøkelser i 2007, og har fortsatt problemer med å 
gjennomføre alle undersøkelser innen fristen. 
 
Fristoversittelse utover 6 måneder frist skyldes i hovedsak Fylkesnemndssaker hvor det har tatt tid 
å få konklusjon i sakene. 
 
Fokus er stort på oppfølging av fosterhjem. Det er fortsatt vanskelig å få fosterhjemskommunene 
til å skaffe tilsynsfører og gjennomføre tilsynsbesøk i henhold til lovkrav. 
Problemer med å skaffe tilsynsførere, og at sykdom kan opptre hos de eksisterende, er årsak til at 
heller ikke bydelens tilsynsansvar er 100% i henhold til lovkrav. 
Avviket  på gjennomførte oppfølgingsbesøk  oppstår når planlagte besøk av ulike årsaker avlyses, 
og man ikke får tid til å erstatte disse. 
 
Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 2 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Resultat 
2007 


Netto driftsutgifter per innbygger 
0-17 år) barneverntjenesten 


6 089 5 286 5 288 


Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 
252) per barn i barnevernet* 


238 831 199 836 173 659 


Brutto driftsutgifter per barn (f 244) 41 883 45 707 35 042 


Brutto driftsutgifter per barn i 
opprinnelig familie (f 251) 


57 682 39 000 22 156 


Brutto driftsutgifter per barn 
utenfor opprinnelig familie (f 252)* 


142 956 122 966 116 584 


* Medregnet samtlige utgifter og derfor ikke sammenlignbart med andre kommuner som kun betaler egenandel til 
staten for institusjonsplasser. 
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Bydelens vurderinger: 
Kostnader tilknyttet bydelens familieteam er i 2007 regnskapsført på funksjon 242. Som et 
resultat av dette er flere av nøkkeltallene redusert fra 2006. Samtidig som kostnadene på funksjon 
251 er reelt redusert som en følge av etableringen av familieteamet. Familieteamet leverer god 
tjenester, og det langt billigere enn en tidligere kjøpte tilsvarende lokalbaserte tiltak for.   
  


3.5  FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG 
 
 Ansvarsområde 
 
Funksjonsområdet omfatter følgende tjenester: 


• Hjemmesykepleie  
• Hjemmehjelp 
• Omsorgslønn 
• Personlig assistent 
• Trygghetsalarm 
• Eldresenter  
• Omsorgsboliger  
• Alders- og sykehjem 
• Dagsenter til eldre og funksjonshemmede 
• Boliger/dag-/arbeids- og fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede 
• Avlastning til funksjonshemmede 
• Støttekontakt  
• Transporttjenesten for forflytningshemmede (TT) 
• Fysio- og ergoterapitjenester 
• Teknisk hjelpemiddelbistand (”altmuligmannstjeneste”)  
• Innkreving av egenandeler og vederlag 


 
 
Det viktigste lovgrunnlaget er: 
- Lov om helsetjenesten i kommunene  
- Lov om sosiale tjenester m.v. 
- Lov om helse, miljø og sikkerhet 
- Lov om pasientrettigheter 
- Lov om helsepersonell 
Ulike forskrifter, rundskriv og retningslinjer for Oslo kommune. 
 
 Hovedmål 
 
Hovedmålene for 2007 har vært: 


• Tjenestene til eldre og funksjonshemmede har som mål å tilrettelegge for at eldre og 
funksjonshemmede i størst mulig grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. 


• Bydelen skal tilrettelegge for at mennesker med funksjonshemminger skal gis 
likeverdige muligheter for deltakelse i utdanning, arbeid og kulturaktiviteter. 


• Bydelsutvalget er opptatt av at eldre, syke funksjonshemmede og deres familier får 
avlastning og tjenester i hjemmet som dekker nødvendige behov for pleie, omsorg og 
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praktisk bistand, og at bydelen har en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig 
kvalitet, service og kapasitet. 


 
Delmål for 2007 har vært: 


• Det planlegges en relativt kraftig vridning i tjenestetilbudet bort fra institusjonsplasser. 
• Det legges opp til en reduksjon gjennom året til 480 sykehjemsplasser-en planlagt 


reduksjon på 5 plasser hver annen måned. Reduksjonen skal tas ved å heve 
innslagspunktet for tildeling av sykehjemsplass 


• Heve innslagspunktet for tildeling av hjemmesykepleie og praktisk bistand. 
• Tildelingsstandarden i bydelen vil tilsi at man tilbyr tjenester etter LEON-prinsippet. 


(Lavest Effektive Omsorgs Nivå)  
• Økt kvalitet og raskere responstid på korttidsplass i sykehjem – gir plass til flere. 
• Øke omfang av Innsatsteam med ytterligere 2 stillinger. 
• Øke med 0,5 årsverk ergoterapeut for bolig og hjelpemiddeltilpasning fra januar 
• Øke med 0,5 årsverkfysioterapeut fra juli for å styrke bolig og hjelpemiddeltilpasning 


ytterligere samt å øke kapasiteten for trening i hjemmet. 
• Øke dagsenterkapasitet 
• Det bør vurderes underveis om det er hensiktsmessig å knytte noe av årsverkene til 


styrking av personalbasen ved Marmorberget. Marmorberget er planlagt å være 
+Bolig-det vil si tilrettelagt bolig med fast bemanning dag, kveld og helg 


• Det skal vurderes om flere vil kunne benytte seg av +Bolig ved Marmorberget fremfor 
sykehjem, ved å øke til våken nattevakt ”på huset”. 


• Bestillerenheten har som mål at saksbehandlingstiden skal ned til 14 dager, i tråd med 
Bystyrets vedtak. Bestillerenhetens målsetning er at søknad om TT skal ha samme 
saksbehandlingstid. 


 
 
 Situasjonsbeskrivelse 
 
Sykehjemsdrift 
Alle bydelens sykehjem ble overført til Sykehjemsetaten fra 01.01.2007 og ble fra det tidspunkt 
driftet derfra. Bydelen har ikke driftet sykehjem på lokalt plan i 2007. 
 
Tjenesteproduksjon 
Det var i budsjettet for 2007 lagt opp til en ambisiøs nedtrappingsplan for sykehjemsplasser til 
480. Ved utgangen av året var 512 plasser i bruk.  
 
Bydelen har en høy befolkningsandel på 85år+ og  90år+. Dette medfører økt behov for 
institusjonsplasser. Det blir i større grad enn tidligere satt i gang behandling av sykdommer hos 
eldre og de skrives tidligere ut av sykehus enn før, da med fortsatt behov for medisinsk 
oppfølging. Dette medfører igjen økt behov av korttidsopphold. Mange av de som tildeles 
korttidsopphold etter opphold i sykehus har så lavt funksjonsnivå at de må videre til langtidsplass 
ved sykehjem.  
Bydelen har ikke tilbud om omsorgsboliger med stasjonær bemanning. Dersom dette hadde vært 
tilgjengelig kunne en tenke seg at behovet for langtidsplasser i sykehjem ville kunne reduseres. 
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Bydelen planla å oppnå reduksjon av sykehjemsplasser blant annet ved en ”snu-operasjon” hvor 
en i større grad enn tidligere satte fokus på tjenester på et lavere nivå og derved innførte et høyere 
innslagspunkt for tildeling av institusjonsplass. Snuoperasjonen innebar blant annet mye tettere 
samarbeid mellom utførerne for å sikre rett tjeneste i rett omfang til rett tid.  
På den måten skulle man  


• greie å ta hjem flere B-meldte til eget hjem ved hjelp av innsatsteamet, 
• korttidsavdelingene måtte bli bedre til å komme i gang med opptrening og fokus på 


hjemreise fra dag 1 slik at liggetiden ble redusert og sjansene for at bruker kunne komme 
hjem økte 


• ergo-/fysioterapitjenesten skulle flytte fokus til fokusgruppen, særlig hva gjaldt 
boligtilpasning med videre  


• I tillegg måtte det være ”normal” frekvens på avgang på langtidsplasser 
 


Innsatsteamet ble økt med 2 stillinger fra august 2007 og har gjennom hele året fungert svært bra. 
De har tatt hjem flere enn forventet, både fra sykehus og korttidsopphold, og disse har i større 
grad klart seg hjemme enn hva man la inn i planen.  
 
Samarbeidet mellom tjenestene synes å ha økt, og ergo/fysioterapitjenesten har hatt et nært og 
effektivt samarbeid med Innsatsteamet. Det har blant annet vært avholdt ukentlige møter, noe som 
har vist seg å være hensiktsmessig i forhold til samhandling rundt brukerne. Det ble anskaffet 2-
seters varebil til Innsatsteamet for frakt av hjelpemidler, noe som har medført effektivisering av 
tilrettelegging av bolig og fremskaffelse av hjelpemidler. 
 
Liggetiden på korttid er ikke redusert tilstrekkelig, noe som kan skyldes  


• at sykehjemmene ikke i tilstrekkelig grad har klart å snu måten de jobber på for å sikre 
tilstrekkelig innsats og fokus fra 1. dag av oppholdet.  


• En annen årsak kan være at brukere, av ulike grunner, blir liggende for lenge på korttid og 
på den måten blitt ”institusjonalisert”, det vil si at de ikke i tilstrekkelig grad blir motivert 
til å bli mer selvhjulpne og dermed mistet rest-funksjonsevne. 


• Brukerne har lavere funksjonsnivå ved innleggelse på korttidsplass enn tidligere og trenger 
medisinsk oppfølging i større grad enn tidligere. 


 
Et skifte av fokus fra institusjon til eget hjem medfører økt press på hjemmetjenestene og krever 
høyere leveringsdyktighet og kvalitet. 
 
Dagsentervirksomheten 
Dagsentertilbudet i 2007 har vært det samme som tidligere, 98 plasser hvorav 23 var på skjermet 
dagsenter.  
 
I perioden 01.01. – 30.04.2007 kjøpte bydelen alle dagsenterplassene fra sykehjemsetaten.  
Da en vurderte at plassene kunne drives til lavere kostnader av bydelen selv, ble kjøpet redusert 
med 40 plasser fra 01.05.2007. På det tidspunkt åpnet bydelen eget dagsenter på Lambertseter 
fritidsklubb med daglig kapasitet på 40 brukere. En opprettholdt kjøpet av de resterende 58 
plassene.  
 
Bydelen vurderer dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særdeles viktig i forhold til at 
eldre kan bo hjemme lengst mulig, og tilbudet er en viktig del av LEON-prinsippet. Dersom 
bydelen kan sette inn tilbud om dagsenter raskt vil det kunne utsette tildeling av langtidsplasser i 
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sykehjem. Det er viktig at plassene blir utnyttet fullt ut, og at det planlegges med overbooking 
hver dag for å sikre at plasser ikke står tomme. Det har gjennom 2007 vært ventelister på 
dagsenter i bydelen.  
 
Målet om å øke antall dagsenterplasser ble ikke oppnådd.  
 
Eldresentre 
Det er i 2007 gitt driftstilskudd til 3 private eldre/seniorsentre: Nordstrand eldresenter, Bekkelaget 
seniorsenter og Simensbråten/Ekeberg seniorsenter, i tillegg til det kommunalt drevne Krystallen 
seniorsenter.   
 
Seniorsentrene er et viktig bidrag til det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet for 
eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig. For mange er deltakelse i frivillig arbeid på 
eldre/seniorsentrene å regne som arbeidsdager. Sentrenes programmer er gode og omfattende, og 
bør appellere til de fleste eldre. Alle sentrene rapporterer om stor og solid aktivitet. 
 
Det ble i 2006 utarbeidet retningslinjer for kriterier til budsjett for driftstilskudd og lik drift av 
seniorsentrene.  Samme prinsipp er benyttet ved budsjettering i 2007. 
 
Hjemmetjenester  
Det ble i budsjett 2007 lagt opp til at den kommunale hjemmehjelpstjenesten skulle reduseres med 
mindre behov for hjelp til brukerne samtidig som det skulle økes for de brukerne med komplekse  
behov. Hjemmehjelpstjenesten ble redusert med 8 årsverk. Tilbud om 4 timers praktisk bistand til 
alle brukere som ønsker det er blitt innført. Dette har ført til at en del vedtak har blitt utvidet. 
Praktisk bistand i den kommunale hjemmehjelpstjenesten  har blitt redusert fra 906 brukere til 857 
som tilsvarer en reduksjon på 49 brukere i år 2007.  Antall vedtakstimer har blitt redusert  med 62 
timer fra 1162 til 1100 pr uke. Praktisk bistand er omorganisert fra å være 3 distrikter til å bli 2 
distrikter. Måten å regne direkte brukertid er blitt endret fra 65 % av utført tid, til 70 % vedtakstid. 
I dag trengs det 44 hjemmehjelpsstillinger for å utføre alle oppdrag i den kommunale 
hjemmehjelpstjenesten.   
 
Bruk av vikarer og vikarbyrå har økt i omfang i hjemmesykepleien. Det ble opprettet et prosjekt i 
forhold til FleXiteam med 2 hjelpepleiere og 2 sykepleiere i midlertidige stillinger. En opplevde 
en del turnover siden stillingene bare var av midlertidig karakter. FleXiteam er helt nødvendig for 
tjenesten for å få til en bedre kvalitet og helhetlig omsorg for brukerne og vil videreføres i 2008 
men med flere og faste stillinger. Vedtakstid på hjemmesykepleien har økt fra 2 665 timer pr uke 
til 2 955 timer pr uke i 2007. Dette er en økning på 290 timer.  Antall brukere har gått opp fra 869 
til 898 som tilsvarer en økning på 29 brukere. Brukere av tjenesten har blitt dårligere og trenger 
oftere og mer hjelp. En annen årsak er at bydelen satser på reduksjon av institusjonsplasser.  Natt-
tjenesten har blitt redusert og omgjøring av stillinger er utført. En bruker med spesielle behov har 
hatt tilsyn 10 timer pr vakt hele uka.  
 
Det har blitt gjennomført sykefraværsprosjekt i hjemmetjenesten. Nærværstiltak og 
handlingsplaner er gjennomført. Oppfølging av sykemeldte er tjenesteleders ansvar. Ledere har 
blitt kurset innen IA og oppfølging av ansatte som krever mye tid men som gir gode resultater. En 
har et nært samarbeid med NAV og Bedriftshelsetjenesten NIMI.  
 
Brukervalg – praktisk bistand 
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Praktisk bistand inngår i brukervalgsordningen og har i 2007 omfattet 9 leverandører i tillegg til 
kommunal leverandør. Det er kun to bydeler som har høyere prosentandel med privat leverandør 
av praktisk bistand enn Bydel Nordstrand. Pr. 31.12.2007 hadde Bydel Vestre Aker 46.4%, Bydel 
Ullern 36% og Bydel Nordstrand 26,9%. 
 
 
LEVERANDØR pr. 31.12.2007  
Avlastningsteamet 20 
A.S.O.R 32 
Carema Omsorg as 196 
CityMaid HjemmeService 35 
Omsorg & Helse as 74 
Oslo Helse og Omsorg 6 
Attendo Care AS Hjemmetjenester 5 
Total Helseservice AS 3 
Nordstrand Hjemmehjelpstjeneste  865 
Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde 2 
Totalt antall mottakere av praktisk bistand 1 238 
 
 
Omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Både omsorgslønn og BPA er alternative måter organisere / tilby en tjeneste på . Det betyr at 
begge ordninger tar utgangspunkt i hva en søker ville ha hatt krav på av ordinære tjenester. For 
omsorgslønn stilles det krav til at det skal dreie seg om særlig tyngende pleieoppgaver i hjemmet. 
BPA kan gis i stedet for både pleie, praktisk bistand, tilsyn, støttekontakt mv, og er altså en måte å 
organisere deler av, eller alle, slike vedtak på. Målet med BPA er økt uavhengighet/større 
mulighet for å styre hverdagen for bruker og er primært tiltenkt yngre funksjonshemmede med 
langvarig hjelpebehov. Begge tjenester kan gis enten alene eller i kombinasjon med andre 
tjenester. 
 
Antall brukere av omsorgslønn økte i 2007 i tillegg til at en del av vedtakene økte i omfang. Dette 
medførte merforbruk på dette koststedet. Det er imidlertid viktig å poengtere at den omsorgen 
som ytes er svært viktig for å hindre behov for tjenester på et høyere omsorgsnivå. Omsorgslønn 
lønnes ikke med lønn for hver utførte time men er et insentiv for å motivere til privat 
omsorgsarbeid. 
  
Personlig assistanse er økt med 3 personer i løpet av året. Vedtakstimene er noe redusert og 
bydelen har mottatt 550 000 i statstilskudd, samt fått refundert en del ubrukte timer fra 2006, slik 
at en i 2007 hadde et mindreforbruk for denne tjenesten. 
 
Etterspørselen av begge tjenestene er stor, og blir stadig mer kjent av bydelens borgere. 
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Trygghetsalarm 
Bydelen disponerer 1350 alarmer. Det har i perioder vært brukt flere alarmer enn vi har avtale om. 
Bydelen er i løpende dialog med leverandør for å kvalitetssikre antallet alarmer i bruk. Bydelen 
har erfart at det ikke alltid er samsvar mellom bydelens og leverandørs tall. 
  
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) 
Det ble i februar 2007 ansatt en konsulent for TT i 100% stilling. Dette har medført at en nå ikke 
lenger har etterslep på saksbehandling eller klagesaksbehandling, og en har revurdert store deler 
av de vedtakene som var utløpt. Saksbehandlingstiden er imidlertid fortsatt noe høy. 
 
Conrad Svendsen senter er et spesialisttilbud med heldøgns botilbud for døve og døvblinde med 
psykiatriske tilleggs-lidelser, lokalisert i Bydel Nordstrand. Beboerne ved Conrad Svendsen senter 
har hatt tilbud om TT fra bydelen. Bydelen har i løpet av 2007 satt i gang arbeid rundt 
refusjonskrav til hjem-kommuner og –bydeler for beboerne ved Conrad Svendsen senter. Bydelen 
har fått refundert en del, men vil fortsatt arbeide for å få inn alle refusjonskravene, samt lage 
rutiner for oppfølging av dette. 
 
Innkreving av egenandeler og vederlag 
Bydelen er pålagt å innkreve byrådets fastsatte satser for egenandeler og vederlag. Bydelen har i 
2007 krevd inn egenandeler og vederlag ifølge Byrådets innstilling. Resultatet på inntektssiden 
ligger ca 10 mill over budsjett. Området er à jour og anses å ha god kontroll og oversikt. 
 
Funksjonshemmede 
Bydelen har 12 samlokaliserte boliger til personer med utviklingshemming. Boligene er etablert i 
leiligheter i bydelens ordinære bygningsmasse.  Bydelen har også et eget dag- og aktivitetssenter 
for personer med utviklingshemming. 
   
Beboerne i bydelens boliger og dagsenter for utviklingshemmede har variert behov for bistand og 
omsorg.  Majoriteten av brukerne har behov for omfattende bistand gjennom døgnet. Behov for 
tjenester revurderes fortløpende etter endringer i brukernes behov. Flere av brukerne har 
periodevis behov for en til en bemanning og to til en bemanning og enkelte omfattes av 
bestemmelsene i sosialtjenestelovens ”kap.4a rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor 
enkelte personer med utviklingshemming”. Dette arbeidet setter krav til de ansattes utdanning og 
medfører betydeligressursinnsats.  
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Bo- og dagtilbud for 
utviklingshemmede 
 


Antall 
boliger 2007


Måltall 
antall 
brukere 
2007 


Resultat 
antall 
brukere 
2007 


Solfjellshøgda 1 5 5
Gislesvei / Sandstuveien 
og Røhrtsvei 


3 11 + 1* 11 + 1*


Peder Holter / Åsryggen 2 9+1* 9+1*
Storåsveien hjemlet som 
institusjon 


1 4 4


Birger Oliversvei/ 
Seterhøyveien 


2 11 + 1* 11 + 1*


Glimmerveien 1 6 6
Krystallen 1 9 9 
Miljøterapitjenesten* 1 5 + 3* 5 + 3*
Sum 12 56+6 56-6


 
** Brukere i selvstendige leiligheter utenfor bofellesskapene, som har oppfølging fra 
personalbasene. 
Storåsveien bofellesskap er hjemlet som institusjon. Det er 4 beboere som hver har sitt eget rom 
og felles kjøkken og stue. 
   
Bolig- og gruppeavlastning gis til familier med utviklings/funksjonshemmede barn med stort 
bistandsbehov, som trenger avlastning fra en utfordrende omsorgssituasjon.  
 
 
Øvrige tjenester til 
utviklingshemmede 


Måltall  
brukere 
2007 


Resulta
t 
brukere  
2007 


Bolig- og gruppeavlastning 28 27
Kjøp av dagsenterplass 22  21
Egenandel vernet arbeidsplass 27 32
Støttekontakt ytes til  132 135
Individuell avlastning 50 53
Dagsenter for yngre funk.hemmede 5 4
Sommeravlastning 30 30
Brukerstyrt personlig assistanse 9 11
Omsorgslønn 27 33


 
Det er vel 50 brukere som har individuell avlastning, 30 brukere som har sommeravlastning og 
135 brukere som har støttekontakt. Gjennomsnittlig omfang av individuell avlastning ligger på 2 
helger pr. måned og for støttekontakt 16 t/mnd, men noe lavere for bruker som bor i bydelens 
samlokaliserte boliger. 
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Hovedoversikt økonomi F – 3 – netto driftsutgifter 
 


Tall i 1000 kr. 
Netto utgifter per 
KOSTRA-funksjon 


 


Regnskap
2006 


Oppr. 
budsjett 


2007 


Regulert 
budsjett 


2007 


Regnskap 
2007 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2007 


234 Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede 


24 908 27 154 28 390 28 890 -500


253 Pleie, omsorg og hjelp 
i institusjon 


251 749 249 362 268 194 296 700 -28 506


254 Pleie, omsorg og hjelp 
i hjemmet 


167 354 171 846 188 736 182 226 6 510


261 Botilbud i institusjon 42 640 0 424 654 -230
733 Transport (ordninger) 
for funksjonshemmede 


13 769 14 000 14 000 15 217 -1 217


Sum netto utgifter *) 500 421 462 362 499 473 523 687 -23 944
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
 
 


 Funksjoner / funksjonsområder 
 


Avvik 
budsjett-
regnskap Korreksjoner


Tillegg 
særskilte 


overføringer 


Totalt 
korrigert 


avvik 
234 Aktivisering/service for eldre/funksjonsh. -500 364 -1 074 -1 210
253 Pleie, omsorg, hjelp, rehab. i institusjon -28 507 5 521  -22 986
254 Pleie omsorg - hjemmeboende 6 509 -6 068  441
261 Institusjonslokaler -230 -14  -244
733 Transport for funksjonshemmede -1 217 0  -1 217
Sum Fo3 Pleie og omsorg -23 945 -197 -1 074 -25 216
 
Bydelens vurderinger: 
Oversikten viser endelig avvik pr funksjon og funksjonsområde i kolonnen ”Avvik budsjett-
regnskap. I tillegg er det i tallkolonne ”Korreksjoner” tatt med korreksjoner tilknyttet feil bruk av 
funksjoner i regnskapet, deriblant korrigert fordeling av fellesutgifter. ”Tillegg særskilte 
overføringer” viser bydelens søknad om særskilte overføringer til 2008. 
 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg: 


• Funksjonsområdet har et merforbruk totalt på 25,216 mill kroner.   
• Funksjon 234 Aktivisering/service for eldre/funksjonshemmede har et merforbruk på 


1,210 mill kroner.  Av disse utgjør 1,074 mill kroner særskilte overføringer 
(incentivmidler tilknyttet videreutvikling av eldresentrene). 


• Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjon viser et merforbruk på hele 
22,986 mill kroner.  Årsaken er en vesentlig høyere aktivitet enn budsjettert. Det ble på 
sykehjemssiden i snitt benyttet 523 institusjonsplasser, mens en budsjetterte med 494. 


• Funksjon 254 Pleie omsorg for hjemmeboende har et mindreforbruk på 0,441 mill kroner.  
Hjemmesykepleie viser et merforbruk på 6,4 mill kroner, mens man innen PU og 
bo/dagtilbud har et mindreforbruk på 3,5 mill kroner.  I tillegg resulterte en ekstraordinær 
husleierefusjon i mindreutgifter for Marmorberget trygdebolig. 


• Funksjon 261 Institusjonslokaler har et merforbruk på 0,244 mill kroner som i hovedsak 
relateres til etteroppgjør tilknyttet sykehjemslokaler. 
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• Funksjon 733 Transport for funksjonshemmede har et merforbruk på 1,217 mill kroner. 
Hovedårsaken til merforbruket er ikke oppnådde inntekter som forutsatt i 2006 og 2007, 
tilknyttet transport for beboere ved Conrad Svendsen Senter med opprinnelse i andre 
bydeler og kommuner.  I tillegg har det vært noe høyere aktivitet enn forutsatt. 


 
 
 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 3 – Pleie og 
omsorg 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Måltall    
2007 


Resultat 
2007 


Avvik 
prognose - 


måltall 


Saksbehandlingstid for søknad om 
institusjonsplass 1) * * 14 dager 27 dager -13 dager
Saksbehandlingstid for søknad om 
praktisk bistand * * 14 dager 36 dager - 22 dager
Saksbehandlingstid for søknad om 
hjemmesykepleie * * 2 dager 3 dager -1 dag
Iverksettingstid for vedtak om 
praktisk bistand 2) * * <14 dager 7 dager 7 dager


Iverksettingstid for vedtak om 
hjemmesykepleie * * <14 dager 1,5 dager 12,5 dager


Brukertilfredshet i 
hjemmetjenesten - andel fornøyde 
brukere  Ikke målt 80 % 80 %


Foreligger 
ikke enda -


1) 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 ikke med. 


2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for 
iverksettingstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelen vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av 
vedtakene, i tillegg til å ha ansvar for iverksettingstid der kommunen ved bydelene er leverandør. 


 
Bydelens vurderinger: 
Alle trinn i omsorgstrappen skal prøves før det eventuelt innvilges institusjonsplass, og 
saksbehandlingen vil dermed kunne ta noe tid, før riktig nivå er fastlagt. 
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Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 3 


Resultat 
2005 


Resultat 
2006 


Resultat 
2007 


Andel personer 80+ pr 1.1 6,7% 6,7% 6,6% 
Indeks for levekårsproblemer 
(SSB) 1) 


3,7 3,6 3,0 


Netto driftsutgifter pleie og omsorg 
pr innbygger 2) 


10 660 10 787 13 701 


Brutto driftsutgifter pr. mottaker av 
pleie- og omsorgstjenester 2) og 5) 


243 886 238 969 250 893 


Brutto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker 2) og 6) 


99 098 92 955 53 297 


Andel egne innbyggere over 80 år 
som mottar hjemmetjenester 3) 


36,6% 35,9% 36,1% 


Andel egne innbyggere over 80 år 
som bor i institusjon 4) 


15,8% 15,2% 15,4% 


Andel egne innbyggere 67 - 79 år 
som bor i institusjon 4) 


1,8% 2,0% 1,8% 


Andel egne innbyggere 80 - 89 år 
som bor i institusjon 4) 


11,8% 11,6% 11,4% 


Andel egne innbyggere over 90 år 
som bor i institusjon 4) 


37,8% 35,3% 37,7% 


Andel heldøgnsbeboere på  
tidsbegrenset opphold i       
institusjon 4) 


11,5% 10,2% 10,2% 


* Fra 2006 er det i Oslo tatt i bruk et fjerde siffer i KOSTRA funksjonskontoplan som muliggjør rapportering fra og 
med 2006. 
1) Indeks for levekårsproblemer, SSB (Kilde: Sammenligningstall for kommene 2003, 2004 og 2005, SH-dir) 
2) Rapporteres kun ved årsslutt 31.12. 
3) Praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. 
4) 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 ikke med. 
5) Samsvarer ikke med definisjon av KOSTRA, se Grønt hefte. 
 
Bydelens vurderinger: 
Den markante endringen i brutto driftsutgifter pr hjemmetjenestemottaker i forhold til tidligere år 
skyldes annen beregningsmetode. Økningen pr mottaker av pleie- og omsorgstjenester skyldes 
hovedsakelig at bydelens sykehjemsplasser har blitt vesentlig dyrere som følge av innføringen av 
en egen sykehjemsetat. 
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3.6 FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP 
 
 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 bostøtteordningene slik at de 
kommer innbyggerne til gode. Økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng med 
Introduksjonsprogrammet og rusbehandling under funksjonsområde I. 
 
Lovgrunnlag:  
Lov om sosiale tjenester 
Forvaltningsloven 
 
 Hovedmål 
Å skape et inkluderende Oslo som gir muligheter for alle og å bekjempe fattigdom og sosial 
eksklusjon. Økonomisk sosialhjelp ytes til de som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og 
skal være en sikkerhet for økonomisk og sosial trygghet. Målrettet bruk av aktive tiltak skal bidra 
til at sosialhjelpssøkere raskest og best mulig blir økonomisk selvhjulpne. 
 
 Situasjonsbeskrivelse 
 
Sosialsentervirksomheten 
Sosialtjenesten har klienters selvhjulpenhet som hovedmål for virksomheten. Dette innebærer 
oppfølging av vilkår for sosialhjelp for å finne annen kilde til livsopphold, rådgivning med tanke 
på sysselsetting, behandling, trygdeytelser eller andre tiltak. Å bidra med å videreutvikle arbeidet 
med individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester både i 
det kommunale samarbeid og NAV-samarbeidet (sosial-, trygd- og A-etat) er et prioritert område. 
Det har vært arbeidet kontinuerlig med kvalitetssikring av rutiner og oppfølging for å sikre en 
mest mulig effektiv sosialhjelpsforvaltning  
 
Sosialsenteret har utarbeidet en tiltaksplan og en faglig plattform for tjenesteytingen og 
prioriteringen av arbeidet.  Arbeidet har som hovedmålsetting å få kontroll over 
sosialhjelpsutgiftene ved å øke innsatsen for aktive tiltak og kvalifisering for å gjøre flest mulig 
selvhjulpne. Videre har sosialsenteret fortsatt prioritert arbeidet med klienter under 20 år i forhold 
til inntektsgivende aktivitet eller utdanning slik at de blir raskere selvhjulpne. 
 
Høsten 2006 ble ”Prosjekt 132” igangsatt. Alle brukere ved sosialsenteret med utbetaling over kr. 
10.000.- pr. mnd. har blitt kartlagt og følges tett opp for å få avklart eventuell restarbeidsevne, 
rettigheter, tiltak i forhold til å få utløst eventuelle trygdeytelser og andre relevante tiltak med 
henblikk på selvhjulpenhet. Arbeidet har gitt resultater og ført til en reduksjon i antall klienter og 
dermed også utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Prosjektet ble avsluttet 31.12.07 
 
Å sette vilkår etter sosialtjenesteloven  benyttes aktivt i kvalifiserings- og sysselsettingsarbeidet 
for å kunne inkludere flest mulig i arbeidslivet. 
 
Det ble ansatt en ruskonsulent 01.01.2007 i fast stilling. Ruskonsulent og booppfølger har hatt 
besøk hos alle våre brukere som oppholder seg på døgnovernatting eller i rusmiddeletatens tiltak. 







Årsmelding for Bydel Nordstrand for 2007 
 


Årsmelding 2007 - Bydel Nordstrand[1]6 61


Dette for å kartlegge beboernes utvikling siden de kom inn i nåværende institusjon. Det har ført til 
at noen har kommet over i egen bolig eller byttet tiltak. 
 
Sosialsenteret har også et særskilt ansvar for å sørge for midlertidig bolig for personer uten fast 
bolig. En har på grunn av manglende tilgang på plasser i godkjente døgnovernattingssteder, ved 
enkelte anledninger vært nødt til å benytte steder uten kvalitetsavtale. Sosialtjenesten driver 
booppfølging slik at personer som er uten bolig og har dårlig boevne kan mestre et selvstendig 
boforhold. Dette gjelder også personer skal etableres i bolig etter opphold i institusjon. 
 
Bydelen har i 2007 bosatt 21 flyktninger, og dermed mer enn oppfylt kvoten på 19. Tidligere år 
har dette vært en utfordring fordi bydelen i liten grad har sirkulasjon i kommunale boliger. Høsten 
2007 ble imidlertid et boligprosjekt med 8 to-roms leiligheter ferdigstilt, og en kunne dermed 
enklere plassere et antall flyktninger. Boligprosjektet er et samarbeid mellom bydelen, Helse- og 
velferdsetaten og en privat utbygger.   
 
 Hovedoversikt økonomi F- 4 – netto driftsutgifter  


Tall i 1000 kr. 
Netto utgifter 
 


Regnskap
2006 


Oppr. 
budsjett 


2007 


Regulert 
budsjett 


2007 


Regnskap 
2007 


Avvik 
reg. bud./ 
regnskap 


2007 
281 Økonomisk sosialhjelp 38 560 40 104 32 942 29 709 3 233
Sum FO - 4 *) 38 560 40 104 32 942 29 709 3 233


*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 


 
Bydelens vurderinger: 
Økonomisk sosialhjelp viser et positivt resultat på 3,233 mill kr. Dette er en solid forbedring fra 
2006, og skyldes en kombinasjon av en generell god samfunnsøkonomisk utvikling, og et godt 
arbeid fra sosialsenterets side, spesielt da gjennom ”Prosjekt 132” som er nærmere omtalt under 
punkt 3.6.3 Situasjonsbeskrivelse. 
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Bydel  
Nordstrand 
---------------------------- 


                  
 Vedlegg nr. 3 


Investeringsregnskap på prosjektnivå 
 
Investeringsprosjekter for kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU) 


I II III IV V VI VII VIII IX X 
Prosjektnavn Prosjekt-


nummer 
Arts-


gruppe 
Bystyre-
vedtatt 
ferdig 
(kv/år) 


Faktisk/ 
forventet 


ferdig 
(kv/år) 


Dok. 3 
2007 


Regulert 
budsjett 


2007(inkl. 
y.disp. fra 


2006 


Regnskap 
2007 


Avvik  
(VII-VIII) 


Kommentarer/årsak til avvik 


Barnehager 
Inventar og utstyr 


105080 010-029 4/08 4/09 0 6 141 3 108 3 033 Prosjektene ble i Byrådens sak 42, 63 og 
76/2007 tilført henholdsvis kr 0,303 mill 
kr, 4,367 mill kr og 1,033 mill kr slik at 
budsjett inkl y.disp viser totalt 6,141 mill 
kr.    


Barnehager 
Inventar og utstyr 


105080 042 4/08 4/09 0 0 769 -796  


          
Sum kap. XXX  0 6 141 3877 2 264 Prosjektet viser pr 31.12.2007 et 


mindreforbruk på 2,264 mill kr 
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599  
 
Kommentar: 


Prosjekt 105080 Barnehager Inventar og utstyr 
Prosjektet ble igangsatt i 2005 jfr Byrådssak 1305/05.  Kostnadsramme i 2005 2,460 mill kr, hvorav 1,598 mill kr ble regnskapsført i 2005 og resterende 0,862 
mill kr ble overført til 2006.  
Prosjektet ble i Byrådens sak 59/06 tildelt budsjettøkning med totalt med 2,630 mill kr slik at total budsjettramme pr 31.12.06 var 3,492 mill kr.  Prosjektet 
viste pr 31.12.2006 et mindreforbruk på 0,438 mill. kr som ble overført til 2007. 
Prosjektene ble i Byrådens sak 42, 63 og 76/2007 tilført henholdsvis kr 0,303 mill kr, 4,367 mill kr og 1,033 mill kr slik at budsjett inkl y.disp viser totalt 
6,141 mill kr.   Prosjektet viser pr 31.12.2007 et mindreforbruk på 2,264 mill kr. 
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 0 - 1  Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen:
I hele 1000 


kroner
Sum  flyktningetilskudd for hele 2007   1) 1 517
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 1 774
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene 0
3. Til behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere 2 000
4. Til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 3 774
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -3 774


BYDELENS KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
    og mindreinntekter/mindreutgifter) 
2. Har revisjoner av 2007-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:
Både Introduksjonsordningen og behandlingsplasser rus ovenfor rusmiddeletaten har vært underbudsjettert i 2007.


VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. Kontroller likevel tallene for å sikre 


at formler ikke er blitt endret.


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse celler merket med 0.


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske måltall vedtatt av 
bystyret. Jf. også maåltalltabeller i "Grønt hefte".


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


  1. Saker behandlet administrativt 220
  2. Saker behandlet i BU 23
  3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc.    1) 30
 1)  Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.


Time-verk pr. uke
   Helsesøstre 37,50
   Annet fagpersonell 0,00
   Sum 37,50


  1) Gjelder arbeid utført av ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som ikke dekkes av tabell 2 - 0 - A for
     eksempel tuberkulosearbeid, HIV/AIDS, reisevaksiner etc. ( i tillegg til timeverk i tabell 2 - 0 - A)


Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig Antall i 2007


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken 20
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken 3


Antall 01.09 - 
31.12


Antall hele 
året


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 99 149
 2. Antall behandlede søknader… 98 140
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 73 110
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 74,5% 78,6%
 5. Antall innvilget lån 15 20
 6. Antall avslåtte søknader 19 39


Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 92 187
 8. Antall behandlede søknader… 173 178
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 39 40
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 22,5% 22,5%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 51 54
 12. Antall søknader som ble avslått 54 54
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 56 59
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 44 44
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 78,6% 74,6%
1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak


Antall pr. 
31.12.


   - gjennom husbanken 593
   - kommunal bostøtte 500


Sum personer med bostøtte 1 093


 Tabell 1 - 1 - A - Antall saker behandlet innen 
miljørettet helsevern etter kommunehelseloven


 Tabell 1 - 1 - B - Smittevern for hele befolkningen 


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 


Tabell 1-3 - B2 - Antall personer som har bostøtte pr. 
31.12.2007
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 0-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker
Antall saker 7 24 4 21 3 59
1) Tid fra kommunal bolig er innvilget til boligtildeling er effektuert
Sum saker i denne tabell skal være lik antall effektuerte boligtildelinger i tabell 1-3 B


Kontrollformel


I hele 2007 Antall 
 Tabell 1 - 4 Med Med Med Med Sum som er i 
 Bruk av private døgnovernattingstilbud varighet varighet varighet varighet i tilbudet
(som hospits, hotell og pensjonat) < 1md. 1-3 md. 4-6 md. >6 md. 2007 pr.


31.12.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 0 0 0 1 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 17 9 3 2 31 3
Sum antall personer 18 9 3 2 32 3


Kontrollformel 


Antall personer i tilbudet pr. 31.12 med opphold > 3 mnd. 0


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i med uten personer
 tilbudet pr. 31.12  (som hospits, hotell og pensjonat) kvalitets- kvalitets- pr.


avtale avtale  1) 31.12.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 3 3
Sum antall personer 0 3 3


1) Bystyrets måltall for 2007 er 0 Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor
Kontrollformel 


Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Mangelen på midlertidige botilbud med kvalitetsavtale i 2007 har ført til at bydelen i større grad
enn tidligere har valgt døgnovernatting uten kvalitetsavtale.


Antall Personer Personer Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer i steder i steder personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt m/avtale u/avtale ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud     1) innen 14 d besøkt besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.12 etter inn- hvert hver planer


flytting kvartal måned 2)
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 0 3 0 3
Totalt 3 0 3 0 3


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


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: -3


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 0


 Tabell 1 -3-B3 - Ventetid på kommunal bolig i perioden 
01.01. - 31.12.    1)


4







Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand


 Tabell 1 - 7
 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.01. - 31.12.    1)
(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker 2 uker-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker
Andel < 2 


uker


Antall saker beh. administrativt 4466 870 18 1 1 0 5356 83%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1 - 8
 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.12.   1)


 < 2 uker 2 uker-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker
Andel < 2 


uker


 Antall saker 12 19 19 8 2 0 60 20%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


 Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet 
ved sosialsentrene pr. 31.12 Sosial-senter 1 Sosial-senter 2 Sosial-senter 3


Gjennom-snitt 
for alle sentre


  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx xxxx xxxx xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 7 7
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0 0
   -  for nysøkere (mottak): 2 2


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


Antall sosialsentre i bydelen: 1 fylles ut automatisk etter utfylling av navn på de(t) aktuelle senter


Angi navn på sosialsentrene:


Bruker-under-
søkelse i 
sosial-


tjenesten  *)  
1)


Svar-
prosent ved 


under-
søkelsen  *) 


2)
Sosialsenter 1: Nordstrand 0,0% 0,0%
Sosialsenter 2: 0,0% 0,0%
Sosialsenter 3: 0,0% 0,0%


*) Forutsatt at det foreligger resultater fra brukerundersøkelsen på rapporteringstidspunktet
1) Andel brukere av sosialtjenesten (i % av antall besvarelser), som er "litt fornøyd" eller "svært fornøyd" (summen av disse)
2) Andel besvart av antall som ble spurt
Eventuelle kommentarer til gjennomføringen og resultatene (pr. senter) føres inn nedenfor:
Svar fra 2007 foreligger ikke.
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  Tabell 1 - 11 - B Pr. 31.12
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Deltakere Deltakere SUM
  Antall personer i tiltak pr. 31.12, (ikke akkumulert) finansiert finansiert deltakere


av av oppg.-
Aetat diff.midler


 Arbeidspraksis 5 0 5
 Lønnstilskudd   1 0 1
 Midlertidig sysselsettingstiltak 0 0 0
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør 0 0 0
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør 15 0 15
 Tiltak i attføringsbedrift 13 0 13
 Sum deltakere i tiltak 34 0 34


  Tabell 1 - 11 - C Deltakere 
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i regi av bydelen pr.
  Antall personer i tiltak pr. 31.12, (ikke akkumulert)  31.12
 Kvalifisering/hospitering - trygdede     1) 0
 Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere   2) 15
 Sum bydelstiltak 15
 Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av 
 deltakerlister, fremmøtelister, journaler.


1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstønad eller uføretrygd (ikke yrkesrettet attføring).


2) Sosialhjelpsmottakere som deltar i avklarings-/kvalifiseringsprogram eller hospitering i bydelen uten midler fra Aetat,
    minst 15 timers deltakelse pr. uke. Tiltaksdeltakere hos eksterne arbeidsgivere som får aktiv oppfølging fra bydelen,
    registreres ikke her.


  Tabell 1 - 11 - D Ant. del- Ant. del- 
  Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak takere takere
  i perioden - akkumulerte tall 1.9-31.12 i 2007
 Ordinært arbeid 11 26
 Utdanning/verneplikt 1 4
 Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder 1 7
 Dagpenger 0 0
 Andre trygdeytelser 2 6
 Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå 8 26
 Sum bydelstiltak 23 69


Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.12       1) 23
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram,
    som er ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)
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  Tabell 1 - 11 - E Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2007 i 2007  31.12
  1) 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 51 20
 I statlig behandlingsinstitusjon 23 10
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 55 Sum 30


Kontrollformel 51  
Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2007.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.


2)  Antall personer som har et tilbud den 31.12. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
     enn tilsvarende tall for hele året 2007


3)  Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").


4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.


  Tabell 1 - 14 - A Antall
  HMS - Trusler og vold episoder


i 2007
  Antall episoder med trusler  1) 6
  Antall episoder med bruk av vold   2) 0
  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0
  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0
  Antall skademeldinger 6
  Antall anmeldelser av voldsbruk 2


1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.
2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.


Bydelens kommentar:
Vurdering av forebyggende og forbedrende tiltak er en kontinuerlig prosess.


  Tabell 1 - 14 - B Antall
Anmeldte saker - urettmessig hevet sosialhjelp i 2007 saker


 Antall anmeldte saker p.g.a. urettmessig hevet sosialhjelp  4
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  Tabell 1 - 14 - C   Antall
   Saksbehandling i saker etter Lov om sosialtjenester § 4A -pkt. 4.


1. Antall meldinger sendt Fylkesmannen i 2007 213
2. Antall personer meldingene gjelder 6
3. Antall nye personer i 2007 som det er sendt meldinger om til fylkesmannen 0
4. Antall godkjente vedtak fra fylkesmannen i 2007, fordelt på følgende: xxx
  - 4a) - § 4A – 5, Bokstav a - skadeavvergende tiltak 0
  - 4b) - § 4A – 5, Bokstav b - atferdsendrende tiltak 0


  - 4c) - § 4A – 5, Bokstav c - omsorgstiltak 0


  - 4d) - § 4A - 5 - bruk av alarm- og varslingssystemer med teknisk innretninger 0


5. Antall personer vedtakene omfatter 0


6. Antall nye personer i 2007 som vedtakene omfatter 0


Bydelens kommentar:


Antall 
klienter pr. 


31.12


1. Antall klienter som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)) 99
 A) - herav barn (0 -18 år) 46
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 53
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 11
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 2
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 38
  -  d) - annet 2
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet 7
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP 0
 1)  Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5
    og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.


Tilleggsspørsmål:
Antall klienter som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag.      1) 3
 1)  Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.


Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:


  Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.12 - For klienter med 
behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


0 år - født 
2007


1-2 år - født 
2005-2006


3-5 år - født 
2002-2004 6 år - født 2001 Sum barn


0-8 timer 0 0 0 0 0
9-16 timer 0 0 2 0 2
17-24 timer 0 3 2 0 5
25-32 timer 0 2 4 0 6
33-40 timer 0 0 1 0 1
41 timer eller mer 5 452 873 3 1 333
SUM    5) 5 457 882 3 1 347
1) Inkluderer plasser i kommunale familiebarnehager, men IKKE plasser i Åpen barnehage
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008


0 år - født 
2007


1-2 år - født 
2005-2006


3-5 år - født 
2002-2004 6 år - født 2001 Sum barn


0-8 timer 0 0 0 0 0
9-16 timer 0 0 0 0 0
17-24 timer 7 0 0 0 7
25-32 timer 0 1 0 0 1
33-40 timer 0 0 2 0 2
41 timer eller mer 22 551 752 2 1 327
SUM    5) 29 552 754 2 1 337
1) Ikke-kommunale barnehager tilsvarer alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008


0 år - født 
2007


1-2 år - født 
2005-2006


3-5 år - født 
2002-2004 6 år - født 2001 Sum barn


0-8 timer 0 0 0 0 0
9-16 timer 0 0 2 0 2
17-24 timer 7 3 2 0 12
25-32 timer 0 3 4 0 7
33-40 timer 0 0 3 0 3
41 timer eller mer 27 1 003 1 625 5 2 660
SUM    5) 34 1 009 1 636 5 2 684
1)  Tallene summeres automatisk


  Tabell 2 - 1 - D Antall
 Barn i åpen barnehage per 15.12.2007 plasser
 (Åpningstid per uke)
6-15 timer 20
16 timer eller mer 48
SUM 68
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008


Tabell 2 - 1 - B  -  Antall barn i 
ordinær ikke-kommunal barnehage 


eller privat familebarnehage per 
31.12, jfr. KOSTRA-skjema 16    1)


Antall barn i ordinære ikke-kommunale barnehager og private familiebarnehager pr. 
31.12.


Tabell 2 - 1 - C  -  SUM barn i 
ordinær barnehage, inkl. 


familebarnehage per 31.12, jfr. 
KOSTRA-skjema 16    1)


Antall barn i ordinære ikke-kommunale barnehager og private familiebarnehager pr. 
31.12.


Tabell 2 - 1 - A  -  Antall barn i 
kommunal barnehage per 31.12, jfr. 


KOSTRA-skjema 16    1)


Antall barn i kommunale barnehager pr. 31.12.
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Antall barn
0 år (født 2007) 5
1-2 år (født 2005-2006) 70
3-5 år (født 2002-2004) 44
6 år (født 2001)
SUM 119
Tallene skal være inkludert i tabell 2-1- A


Tabell 2 - 1 - F - Antall barn bosatt i 
andre bydeler med barnehageplass i 
bydelen pr.31.12.


  Antall barn fra bydel:
0 år - født 


2007
1-2 år - født 
2005-2006


3-5 år - født 
2004-2002 6 år - født 2001 0 år - født 2007


1-2 år - født 
2005-2006


3-5 år - født 
2004-2002


6 år - født 
2001


1 6 3 1 1 7 8 0
2 0 0 0 0 0 4 2 0
3 0 0 0 0 2 1 0 0
4 0 0 3 0 0 2 1 0
5 0 0 1 0 2 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 2 0
7 0 0 0 0 0 2 1 0
8 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 1 2 0 0 1 0 0


10 0 0 0 0 0 0 2 0
11 0 0 1 0 0 0 0 0
12 0 1 1 0 0 3 0 0
13 0 8 11 0 0 11 28 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 5 4 0 0 12 10 0


    Andre kommuner 0 9 3 0 0 16 23 0
   Sum barn 0 30 30 1 5 59 77 0
Ikke-kommunale barnehager omfatter alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier
  HUSK Å KVALITETSSIKRE TALLENE. Tabellen benyttes til beregning av dekningsgrader for den enkelte bydel.
  Data kan hentes fra SATS


Tabell 2A - 1 - G  - Søkerliste til 
barnehage pr. 31.12    


Sum barn på 
søker-liste uten 


tilbud   1)
Søkere som har et 
komm.. tilbud   2)


Søkere som har et 
privat tilbud   2)


Sum barn på 
søker-listen - 


som har tilbud
  Antall barn 0 år (født 2007) 275 1 25 26
  Antall barn 1-2 år (født 2005 eller 2006) 175 115 267 382
  Antall barn 3-5år (født 2002 - 2004) 29 86 91 177
  Antall 6 år (født 2001) 0 0 0 0


 1) Gjelder søknader om plass i bostedsbydelen.
 2) Gjelder alle søkere, også de som søker plass i annen bydel.
      Data kan hentes fra SATS


 Tabell 2 - 1 - E - Barn med barnehageplass i 
midlertidig lokale (kommunale barnehager)


Plasser i kommunale barnehager
Plasser i ordinære ikke-kommunale barnehager og private 


familiebarnehager


NB!! 
Husk at bydelen ikke kjøper plasser av seg selv!
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Tabell 2A - 1 - H
Antall barn i kommunale barnehager Antall
etter oppholdsbetaling for heldagsplass barn
(+ 41 timer)
100%-betaling pr. md.  (1. barn): xxxx
   kr 2 330  (inntekt ≥ 300 001) 790
   kr 2 071  (inntekt 150 001-300 000) 90
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 87
70%-betaling pr. md.  (2. barn): xxxx
   kr 1 631  (inntekt ≥ 300 001) 172
   kr 1 450  (inntekt 150 001-300 000) 10
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 8
50 %-betaling pr. md.  (3. barn): xxxx
   kr 1 165  (inntekt ≥ 300 001) 6
   kr 1 036  (inntekt 150 001-300 000) 0
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 1
   Sum 1164
Tallene benyttes i kriteriesystemet
  Data kan hentes fra SATS  (bydelen bør sammenholde sumtallet i forhold til antall i 
 heldagsopphold (41t +) med kommunale opptak).


NB! Barna fordeles etter de satser foreldrene skal betale fra 1.1.2008, inkl. kostpenger.


Tabell 2A - 1 - I  - Ansatte i 
barnehager pr. 31.12  Komm. barne-hager


Ikke-komm. barne-
hager SUM


  Antall barnehager i bydelen 27 66 93
  Antall ansatte  (omregnet til årsverk) 337,6 337 674,6
 - herav med førskolelærer-utdanning 82 122 204
 - herav med dispensasjon fra utdanningskravet 20 15 35
 - herav uten fagutdanning 235,6 200 435,6


kontrollformel


Gjelder kun barn med heldagsopphold, og ikke 
barn som deler slik plass.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST


  Tabell 2B - 1 - A
Personellinnsats innen 
helsestasjons- og 
skolehelstetjeneste (KOSTRA-
funksjon 232)


Helse-stasjons-
tjeneste til gravide og 


barn 0-5 år
Skole-helse-tjeneste i 


grunn-skolen:


Skole-helse-
tjeneste i 


videre-gående 
skole:


Helse-stasjon 
for ungdom Ledelse  2) SUM


   Helsesøstre 225,00 195,00 26,25 18,75 37,50 502,50
   Jordmødre 67,50 0,00 0,00 3,75 0,00 71,25
   Legetjeneste 24,00 10,00 0,00 3,50 0,00 37,50
   Barnefysioterapi   1) 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
   Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning) 48,75 11,25 0,00 0,00 0,00 60,00
   Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.) 132,50 7,50 0,00 2,50 0,00 142,50
   Sum 533,75 223,75 26,25 28,50 37,50 849,75
   Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse 71,25 11,30 18,75 7,50 0,00 108,80
 1) Her skal føres opp timeverk/uke for fysioterapeut som arbeider forebyggende i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 2) Her føres opp ledere med budsjett-/personal-/fagansvar. Kun faglig lederansvar rapporteres under det enkelte fagmrådet.


  Tabell 2B - 1 - B


Helsestasjon for ungdom - 
tjenesteproduksjon Antall konsul-tasjoner 


1) Antall ungdom  2)


   Sum 905 410
 1) Alle konsultasjoner telles: Dersom ungdommen har samtaler med helsesøster og lege/annen fagperson
    på samme dag, telles samtalene som to konsultasjoner
 2) En ungdom kan ha flere konsultasjoner i løpet av perioden.


Timeverk pr. uke
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  Er det Sum  
Tabell 2B - 1 - C Antall valgt Antall antall Antall
Fritidstiltak og klubber for barn klubber klubb- dager kvelder faste
og ungdom  1) styre? åpent lør/søn brukere
Kommunale/private m/komm.tilskudd Nei=0 pr. uke m/tilbud i 2007
(Før opp navn på klubb/tiltak) Ja=1 totalt i 2007


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Lambertseter ungdomsklubb 1 0 2 7 150
Lambertseter juniorklubb 1 0 1 0 30


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 2 0 1,5 3,5 180


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Kjellern ungdomsklubb 1 0 1 0 20


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 1 0 1 0 20


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Nordstrand Rockeklubb 1 0 3 0 40


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 1 0 3 0 40


1) Sett inn tallet 1 pr. klubb, slik at "Excel" kan summere antall klubber i bydelen
2) Med fast bruker forstås det som er sammenlignbart med tidligere medlemslister. Dette som et uttrykk for hvor mange en
når med tilbudet uten at en teller alle som har vært innom på enkeltdager


           


1. Kommunale  fritidslubber og lignende for barn og 
ungdom under 14 år


5. Kommunalt støttede fritidstiltak for barn og unge opp 
til 18 år


4. Ungdomstiltak rettet mot særskilte aktiviteter 
(motorsenter, musikk, media m.m.)


3. Ungdomssentre med høyere aldersgrense enn 18 år


2. Kommunale  fritidslubber og lignende for ungdom 
under 14-18 år
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BARNEVERN


 Tabell 2 - 2 Antall
 Meldinger til barnevernet i perioden 1.1 -31.12. saker/


barn
 1. Antall meldinger mottatt i perioden 1.1 - 31.12 314
 2. Antall ubehandlede meldinger fra før 1.1.07 1
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 315
 4. Antall henlagte meldinger i perioden 1.1.-31.12. 56
 5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 1.1 - 31.12. 258
 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.12.07 1
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 315


 8. Antall barn omfattet av meldingene 298


Kontrollformel


Merknader til tabell 2-2
Hvert barn regnes som en sak, jf. klientskjemaet til SSB, og fylkesmannens veiledningsskriv nr. 03/2001
Se også "Rutinehåndbok for barnevernstjenesten i kommunene" av mars 2007, kapittel 3.


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


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


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


Vedr. punkt 5:
 -   Dvs. at barnevernet har besluttet at det skal foretas en undersøkelse etter lov om
     barnevernstjenester § 4.3 (akuttsaker etter § 4.6 regnes også med her). Undersøkelsen behøver 
     ikke å være påbegynt ved registreringstidspunktet (pr. 31.12.07).
    Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2-3 pkt.1.


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


Pkt. 2:
Tall fra "før 01.01.07" gjenspeiler 
tall som er rapportert inn i 
årsstatistikken for 2006, som 
ubehandlede meldinger pr. 31.12.06, 
Kontrollér tallene.
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  Tabell 2 - 3 Antall
  Undersøkelsessaker i barnevernet saker/
  og resultater av disse: barn


 1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 1.1 - 31.12 (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   1) 258
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2006, (jf. årsstatistikk for 2006, 67
     tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr 31.12.06) xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 325


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 89
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 2
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 2
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 0
   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 0
 6. Venter på tiltak 0
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 91


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 2
 9. Søknad avslått 2
 10. Overført til annen bydel 0
 11. Samtykke trukket 0
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 143
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 147


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 45
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 5


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 4
 15. Fortsatt er under undersøkelse 83
 16. Sum ikke-avsluttede saker 87


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 12
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 1
17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 325


 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 305
  - herav innvandrerbarn 108
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 214


 1) Tallet hentes automatisk fra tabell 2-2 når den er utfylt. Sjekk samsvar! Kontrollformel


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall ikke avsluttede undersøkelsessaker  pr. 31.12.07
Vedr. punkt 4
Her skal også plasseringer av barnet sammen med familien tas med.  Eksempelvis senter for foreldre og barn, familieavdeling etc. 
 - jf. KOSTRA-barneverntiltak i familien
Vedr. punkt 18
Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, sør- og mellom-Amerika, Tyrkia og Øst Europa.
"Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %: 81%
  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %: 98%
  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 23 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Kommentar til tabell 2-3:
Punkt 13. 4 av de 5 sakene som har over 6 måneders undersøkelsestid er saker som har vært behandlet i Fylkesnemda. 2 av disse ble trukket i nemda da parten
samtykket til tiltaket.
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge 
under tiltak i og utenfor familien


Pr. 31.12 I hele 2007


Herav flyttet 
til andre 
bydeler i 
2007


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 121 231 7
  - herav i alderen 0 - 17 år 115 213 7
 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 61 77 0
  - herav i alderen 0 - 17 år 48 57 0
  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.12 2 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 1. ledd 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 2. ledd 1 xxxx xxxx
    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-25 1 xxxx xxxx
 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 182 280 6
 4)  - herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden xxxx 28 1
 5) Antall barn ventet på fylkeskomm.. tiltak  mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda 0 0 0
 6) Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet 0 0 0


 7) Akuttplasseringer i 2007 0 7 0
Tallene benyttes i kriteriesystemet


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:


Pr. 31.12
 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 154
  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 142
 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 92,2%
 3) Antall barn under omsorg totalt      3a) 28
  - herav barn med gyldig omsorgsplan     3b) 17
 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 60,7%
 1a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-4, 4-24 eller 4-26.
 1b) Samme som 1a), pluss ferdigstilt tiltaksplan  i henhold til hovedtiltakets §, og der planen var gyldig ved periodeslutt.
 3a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-12, 4-8,2. eller 4-8,3.
 3b) Samme som 3a), pluss ferdigstilt omsorgsplan, og der planen var gyldig ved periodeslutt.
Alle tall kan hentes fra halvårsrapporten til fylkesmannen. Ref. egen Familiamelding.


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige 
planer ved periodeslutt
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0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 17 år 18 år +


1. Barn med tiltak i barnevernet i alt jf 2-4-1, pkt. 1+2 36 63 65 18 182 308


1.1 Av pkt. 1, ant. barn med tiltak i hjemmet jf 2-4-1, pkt. 1 28 47 41 5 121 231
 - herav innvandrerbarn 13 21 12 4 50 93
1.2  Av pkt. 1, antall barn i fosterhjem 4 9 11 3 27 29
 - herav innvandrerbarn 0 1 1 0 2 4
 - antall oppholdsdøgn i fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 7887
1.3  Av pkt. 1, antall barn i forsterket fosterhjem 3 3 3 0 9 10
 - herav innvandrerbarn 0 0 0 0 0 2
 - antall oppholdsdøgn i forsterket fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 3153
1.4  Av pkt. 1, antall barn i institusjon 1 4 8 4 17 26
 - herav innvandrerbarn 0 1 2 2 5 8
 - antall oppholdsdøgn i institusjon totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5922
1.5  Av pkt. 1, antall barn i hybel o.a. 0 0 2 6 8 17
 - herav innvandrerbarn 0 0 0 0 0 0
 - antall oppholdsdøgn i hybel o.a. totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 3748
KONTROLLSUM pkt. 1.1 - 1.5 36 63 65 18 182 313
Avvikskontroll 0 0 0 0 0


 1) Jf. "Familia-rapport"


Kontrollformel


Kontrollformel "Sum pr. 31.12"


Kontrollformel "Sum hele 2007"


Tabell 2 - 4 - 3 - Barn i fosterhjem - 
barn som bydelen har 


plasseringsansvaret for I hele 2007


1. Antall fosterbarn < 18 år (antall plasserte barn): 39
2. Antall fosterbarn 18 år og over (antall plasserte barn): 6
Sum plasserte fosterbarn 45
3. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 22
4. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som IKKE har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 17
5. Av punkt 4, antall fosterbarn med 0 tilsynsbesøk 4


 I hele 2007


Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    2) 39
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens plasseringsansvar)   109
Gjennomsnittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av bydelens barnevern 2,794871795
Antall fosterbarn plassert i bydelen av andre bydelers/kommuners  barnevern   3) 18
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens tilsynsansvar)    54
Gj.snittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av andre  barnevern 3


Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    2) 39
Sum oppfølgingsbesøk for disse 132
Gj.snittlig antall oppfølgingsbesøk pr. barn 3,384615385
1) Alle barn under 18 år som har vært i fosterhjem i 2007
2) I fosterhjem i bydelen eller i andre bydeler/kommuner
3) Bydelen har tilsynsansvar for alle fosterhjem i egen bydel, uavhengig om det er barn plassert av egen bydel eller andre bydeler/kommuner


Tabell 2 - 5 - Tilsynsbesøk for barn 0-17 år i fosterhjem   1)


Sum hele 
2007Sum alle


Sum pr. 31.12
Tabell 2 - 4 - 2 - Barn under tiltak i barnevernet 


etter alder og type tiltak, pr. 31.12. og  for hele 2007  
1)
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  Tabell 2 - 6 Fylkes- Ting- Lag-
  Saker behandlet av Fylkesnemda og rettsvesenet i 2007 nemnda retten manns-


retten
  1. Totalt antall saker behandlet 11 1 0
Herav saker hvor vedtaket inkluderer bruk av tvang: xxxx xxxx xxxx
1.1 Pålegg om hjelpetiltak etter § 4-4 0 0 0
1.2 Forbud mot flytting etter § 4-8 0 0 0
1.3 Omsorgsovertakelse etter §§ 4-8 og 4-12 4 0 0
1.4 Fratakelse av foreldreansvar etter § 4-20 0 0 0
1.5 Tiltak for barn med adferdsvansker etter § 4-24 3 0 0
 Sum antall saker med bruk av tvang 7 0 0
  2. Sum antall barn omfattet av sakene 10 1 0


Antall saker i
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  


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


Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller korttidsopphold, innrettet på en eller 
flere av følgende oppgaver:
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
  b) avlastning
  c) permanent opphold
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
  e) skjermet boenhet for senil demente
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
  g) dagopphold
  h) nattopphold
  i) terminalpleie


I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den 
kommunale helse- og sosialtjenesten. 
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.


Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven (omfatter ikke bolig med heldøgns pleie og omsorg): 
>  Aldershjem
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg 
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad)


Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over dette er det ingen definerte 
oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.


Definisjoner på ulike botilbud  for eldre og funksjonshemmede:


Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenstelov.


Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. (Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller 
hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns 
omsorg og pleie).


Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at 
beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.


Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke spesielt tilrettelagte for 
funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.
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  Tabell 3 - 1 - B         
 Antall beboere i institusjon 
som bydelen betaler for *)  pr 
31.12 - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM


Menn 6 4 17 11 13 39 33 36 159
Kvinner 1 10 6 15 28 81 126 133 400
Sum egne beboere 7 14 23 26 41 120 159 169 559
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 0 12 23 41 115 149 161 501
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 4 10 7 21
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 9 11 3 0 1 0 1 25


 - i barneboliger/avlastningsboliger 7 5 0 0 0 0 0 0 12
Kontrollsum 7 14 23 26 41 120 159 169 559
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
**) 0 0 3 3 5 11 20 15 57
 - i skjermet plass for demente 0 0 4 4 10 22 27 26 93
Sum 0 0 7 7 15 33 47 41 150
 Tallene er supplement til KOSTRA-tall, og skal benyttes i effektiviseringsnettverkene
*) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys
   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
    Benytt rapport nr 3-1-B i obligatorisk veiler for uttak av tall til årsstatistikk for 2007 fra Gerica.
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
**) Alle typer korttidsopphold, jf. KOSTRA-skjema 5


Kontrollformel


Andel beboere i korttidsplasser som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 10,2%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 16,6%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


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


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


dekningsgrad og "omsorgstrapp" for hver enkelt aldersgruppe for de personer bydelen har ansvar for. 


Registrering skal omfatte bydelens egne beboere i institusjon innenfor  omsorg og pleie (sykehjem, aldershjem, boform for heldøgns- omsorg og pleie hvor de
kan kreves vederlag etter forskrift om vederlag i institusjon). Barneboliger og avlastningsboliger skal  OGSÅ telles med her. 


Definisjonene i tabellen tilsvarer KOSTRA-skjema 5. Institusjoner for eldre og funksjonshemmede punkt 3. Det presiseres at det er  beboere det spørres om, 
ikke plasser.  Aldersfordelingen er lik KOSTRA-skjema 5 punkt 6. Det vises derfor til veiledningen til skjema 5.


Sjekk samsvar med 
månedsrapporteringen til VST
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Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.12.      1)     2) Komm. Fast Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. plass plass plasser


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Søster Ninas sykehjem 532 4 4
Villa Skaar 626 7 7
Valstad Sykehjem 237 3 3
Granås sykehjem 214 3 3
Fagertun Sykehjem 534 4 4


0
 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 21 0 21


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Røysumtunet habiliteringssenter 532 1 1
Høyenhall bo - og rehabiliteringssted 612 1 1
Trollhaugen Seniorsenter 624 1 1
Hvalheim Bo- og behandlingssenter 612 1 1
Furukollen Psykiatriske senter 236 1 1
Ås Avlastningssenter 214 5 5
Nøstret Bo og Beh. Senter 612 3 3
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 12 1 13
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 33 1 34


   Gerica-rapport henvisning vil bli gitt i ny obligatorisk veileder for uttak av rapporter til årsstatistikk for 2007
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B


 Kommentarer:


Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.12     1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. plasser


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Holtet Bosenter og verksted 301 1


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 1


 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys 
    hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
   Gerica-rapport henvisning vil bli gitt i ny obligatorisk veileder for uttak av rapporter til årsstatistikk for 2007
      Kommentarer:


Antall pasienter
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Tabell 3 - 2 - A
Tid på ventelister til fast plass i 
sykehjem pr. 31.12      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
stått på venteliste til < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:    2) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 0 0 0 0 0 0 0 0
 b) I somatiske sykehusavdelinger 0 0 0 0 1 0 0 1
 c) I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 d) I andre institusjoner   2) 0 0 0 0 0 0 0 0
 e) Korttidsplasser   3) 0 1 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1


Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 0 1 0 0 1 0 0 2
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 0 1 0 0 0 0 0 1
Bruk Gerica-rapport nr. 3-2-A i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2007 fra Gerica


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 97,5


1) Sykehjem som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Personer i sykehjemsplass i en bydel som venter på plass ved sykehjem i annen bydel skal ikke medregnes her.
3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. tidsbegrenset opphold er opphold der vedtak og innskriving  
    tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager


Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 27
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass 48
- Herav saksbehandlingstid for søknad om korttidsopphold i inst. 17
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 73
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 46
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.01 - 31.12
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.
   Bruk rapport nr 3-2-B i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2007 fra Gerica. 


 Antall Antall Betalt Betalt 
 Tabell 3-2-C utskr. pas. som  I 1000  I 1000 SUM 
 Utskrivningsklare pasienter i somatiske klare pr. bydelen  kroner  kroner betalt i 
 og psykiatriske avdelinger i sykehus  31.12 betaler for i 2007 i 2007 alt


 1) pr.31.12 til SYE 2) til sykehus i 2007  3)
  I somatiske sykehusavdelinger 21 5 1662 0 1662
  I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0
  Sum alle kategorier 21 5 1662 0 1662


kontrollformel
 1)  Samlet antall utskrivningsklare pasienter pr. 31.12, både med og uten betalingsplikt.
Her skal det oppgis både pasienter som venter på sykehjemsplass eller som venter på hjemmetjenester m.v.,
jf den månedlige registreringsordningen som er etablert i forbindelse med betalingsordningen
for utskrivningsklare pasienter (inkl. pasienter det ikke er inntruffet betalingsplikt for).
 2) SYE = Sykehjemsetaten
 3)  Påse at regnskapsføringen er ájour pr. 31.12.  Gjelder summen av det som bydelen betaler direkte 
     til sykehuset og som betales til SYE.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 
pr. 31.12  - Institusjonstjenesten        1)


Tidsintervall
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  Tabell  3 - 3
  Innleggelser /utskrivninger i sykehjem Lang- Kort- SUM
  (Registreres av bydelen som forvalter tids- tids- ALLE
   sykehjemsplassene) plasser plasser
    Beboere overført fra 2006 467 50 517
 +  innleggelser i 2007 197 500 697
  - utskrevet og døde i 2007 198 493 691
  =  Beboere overført til 2008 466 57 523
   Gerica-rapport henvisning vil bli gitt i ny obligatorisk veileder for uttak av rapporter til årsstatistikk for 2007


Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) langtidspasienter 28,27


Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) korttidspasienter 1,30


Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) alle pasienter 9,03


*)  Gjennomsnittlig liggetid er noe forenklet definert som gjennomsnittlig antall pasienter i året, dividert med antall utskrivninger, 
      multiplisert med 12. Gjennomsnittlig antall pasienter er middelverdien av antall overført fra 2006 og antall overført til 2008.
      Regnes ut automatisk når tabell 3-3 er utfylt.


  Tabell 3 - 4 I hele Oppgi hvilke arter som 
  Egenbetaling for beboere i heldøgnsplasser i 1000 beløpene baseres på
  institusjoner  1) som bydelen disponerer. kroner (VIKTIG!)


  Regnskapsført trygdetrekk 51014 16009
  Regnskapsført egenbetaling utover trygdetrekk 12464 Art 16001 og 13013 (kr. 8 823 / kr. 3 641)
  Antall plasser som inntektene relaterer seg til    2) 537
Tallene benyttes i kriteriesystemet.
1)  Skal omfatte sykehjem, heldøgns  boform med pleie og omsorg og aldershjem.
     Skal inkludere egenbetaling for korttidsplasser
2)  Oppgi gjennomsnittlig antall plasser til disposisjon i 2007  basert på registreringer  1. og 2. tertial  og 31.12


Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert? Mnd/år 01/2007


HMS i pleie- og omsorgssektoren:
Rullering av HMS-planen skal skje på bakgrunn av årlige kartlegginger og risikovurderinger
 av arbeidsmiljø i kommunale virksomheter i pleie- og omsorgsområdet. Angi måned og år 
for når slik rullering ble utført sist (skriv slik: 11/07): Mnd/år 04/07
Jf. Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 (i krafttredelse fra 1. januar 1997 - sist endret 2. januar 2005)
Er nødvendige tiltak i henhold til kartleggingen vedtatt iverksatt? Ja/Nei Ja


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


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


31.12    1)
Mottakere av BARE 
hjemme-syke-pleie


Mot-takere av BARE 
praktisk bistand


Mot-takere av 
BEGGE 
tjenester


SUM mot-
takere 


Herav 
antall mot-
takere med 


private 
tjeneste-


ytere
 Antall mottakere <  67 år 172 114 93 379 37
 Antall mottakere 67-79 år 74 144 90 308 79
 Antall mottakere  80-89 år 144 358 322 824 210
 Antall mottakere ≥ 90 år 27 82 115 224 46
 SUM - alle aldersgrupper 417 698 620 1735 372
 Sum mottakere ≥ 80 år 171 440 437 1048 256
Bruk rapport nr 3-5 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2007 fra Gerica
 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, omsorgsboliger og boliger for psykisk utviklingshemmede.
   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning m.v.
   Tallene skal samsvare med KOSTRA-skjema 6, pkt. 5.
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  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.12


  Antall innbyggere i bydelen    1) 37732 3775 2458 448 2906


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 8% 34% 50% 36,1%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2007. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.07 - korr.s.hj.beb.-marka"  (fargede kolonner)
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2007


Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 36,0
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 3,0
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 7,1
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1,5
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2007   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.
Bruk rapport nr 3-7 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2007 fra Gerica


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - i 
2007  - Hjemmetjenester       1)
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Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 82%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år 12/06
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten


Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei 0
Kommentarer:


  Tabell 3 - 8
  Trygghetsalarmer pr. 31.12   Antall
  Personer med individuell alarm i egen bolig (inkl. beboere i trygdeleilighet) 1310
   Gerica-rapport henvisning vil bli gitt i ny obligatorisk veileder for uttak av rapporter til årsstatistikk for 2007


BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og omsorgsformål -
etter kjønn og alder, pr. 31.12     1) Antall beboere 


0-17 år


Antall 
beboere 18-49 


år
Antall beboere 


50-66 år
Antall beboere 67-74 


år
Antall beboere 75-79 


år
Antall beboere 


80-84 år
Antall beboere 


85-89 år


Antall 
beboere 90 


år +
SUM antall 


beboere
Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 6 4 6 3 2 2 23
Fysisk funksjonshemmede 0
Utviklingshemmede 27 6 33
Personer med psykiske lidelser 14 5 1 20
 SUM menn 0 47 15 7 3 2 2 0 76
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 2 2 4 2 6 5 7 28
Fysisk funksjonshemmede 0
Utviklingshemmede 19 5 1 25
Personer med psykiske lidelser 7 6 2 15
 SUM kvinner 0 28 13 7 2 6 5 7 68
 SUM menn + kvinner 0 75 28 14 5 8 7 7 144
1) Ref. KOSTRA-skjema 6, pkt.8 - veiledningen: "Registreringen omfatter alle beboere i boliger som kommunen disponerer for eldre,
personer med psykisk utviklingshemming, personer med psykiske lidelser og fysisk funksjonshemmede.
Beboerne skal registreres her uavhengig av om de mottar tjenester fra hjemmetjenestene eller ikke.
Beboerne som skal registreres er de som  betaler husleie og ikke vederlag for opphold i institusjon. Dette gjelder også hvis boligen er 
samlokalisert med en institusjon, eller om den har fast tilknyttet personell, f.eks. i bofellesskap".
Selv om boligen er disponert av en annen bydel/kommune, skal beboeren uansett telles med i skjema 6 for den bydel/kommune
hvor boligen er lokalisert. Selve boligen  rapporteres i skjema 13 av den betalende bydel (kommune) etter retningslinjer gitt der.


NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (det kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven
skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-A


25







Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand


  Tabell 3 - 10 Herav 
  Personer med psykisk utviklingshemming    1) Antall antall
  registrert i bydelen (som bydelen totalt med
  har økonomisk ansvar for) - pr.31.12 vedtak


2)


    0- 15 år 40 30
   16 - 49 75 75
   50 år og over 18 18
  Sum 133 123


Tall i kolonnen "herav antall med vedtak" benyttes i kriteriesystemet


 1)  Inklusive de som bydelen kjøper tilbud til i andre bydeler
 2)  Bare psykisk utviklingshemmede med vedtak om tjenester hjemlet i sosialtjenesteloven og/eller kommunehelseloven.


  Tabell 3 - 11 Antall
  Boforhold for utviklingshemmede - pr. 31.12 personer


  Bor i egen selvstendig bolig (med eller uten hjemmetjeneste)  8
  Bor i bofellesskap/samlokalisert bolig med fast tilknyttet personell 56
  Utviklingshemmede under 18 år som bor hos pårørende 42
  Utviklingshemmede 18 år eller eldre som bor hos pårørende 14
  Boform for heldøgns pleie og omsorg   1) 13
  Sum   2) 133
1)  Tilbud som er hjemlet i henhold til kommunehelsetjenestelov eller Kontrollformel:
   sosialtjenestelov, som det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
2)  Skal være lik summen i tabell 3-10


 Tabell 3 -12  - Aktiviteter for 
psykisk utviklingshemmede som 
bydelen forvalter eller kjøper av 


andre  - antall plasser pr. 31.12      1) Antall personer
Antall utviklingshemmede i bydelen 21 år eller eldre 60
Herav antall som: xxxx
ikke har aktiviteter på dagtid 5
har aktiviteter på dagtid 1-2 dager/uke 3
har aktiviteter på dagtid 3-4 dager/uke 17
har aktiviteter på dagtid 5 dager/uke 35


  Sum     60


 1) Med aktiviteter på dagtid menes aktiviteter utenfor eget hjem, slik som arbeid, dagsenter, voksenopplæring m.v.


kontrollsum


3) VIKTIG!  Bydelene må ved utfylling av denne kolonnen kontrollere at:
- dokumentasjon foreligger i den enkeltes saksmappe på at personen er 
psykisk utviklingshemmet, og at det fremgår hvem som har uttalt dette.
- alderskategori er korrekt
- personen ikke samtidig er registrert som psyk. utvikl.hemmet i annen 
kommune
- det foreligger enkeltvedtak med saksnr. i hht. nevnte lover
- personer som danner grunnlag for vertskommunetilskudd ikke er tatt med.
Ref. for øvrig rundskriv IS-11/2006 fra Sosial- og helsedirektoratet.
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Tilleggsspørsmål:


 Hvor mange individuelle planer er det utarbeidet i 2007    *) 2


 - herav planer til utviklingshemmede 2


Hvor mange planer er i bruk pr. 31.12    **) 27
 - herav planer til utviklingshemmede 0


*) Med individuell plan menes en overordnet plan pr. person. Både nye og 
     reviderte planer skal rapporteres.


**) Omfatter også planer utarbeidet før 01.01.


VELFERDSTILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 -14 - A Antall Antall   Antall
  Personell ved eldresentrene personer årsverk hjemler
  (kommunale og private med tilskudd) pr. pr. 


 31.12  31.12
  Fast ansatte 1) 14 11,8 2,5
  Frivillige 348 25,5 xxxx
1)  Sivilarbeidere regnes under fast ansatte.  Med hensyn til frivillige, anslås 
     hvor mange årsverk den frivillige innsatsen utgjør


  Tabell 3 - 14 - B Antall Inngåtte 
 Brukere av eldresentrene reg. drifts-


brukere avtaler
 1) Ja/Nei 2)


Senterets navn (Private merkes med *): xxxxx xxxxx
1) Bekkelaget seniorsenter* 1539 Ja
2) Nordstrand eldresenter* 1468 Ja
3) Simensbråten - Ekeberg seniorsenter* 762 Ja
4) Krystallen seniorsenter 918 0
5) 0 0
6) 0 0
SUM brukere 4687
 1)  Personer som bruker flere av senterets tilbud, skal bare registreres en gang.
 2)  Skriv Ja eller Nei utenfor det enkelte senter


Tabell 3 - 14 - C - Organisering 
av seniorveiledertjeneste    1) Er til-knyttet 


eldre-senteret
Er til-knyttet hjemme-


tjenesten Er ikke etablert


Årsverk 2)


Seniorveiledertjeneste i bydelen 0 0 0 0*
1) Skal omfatte oppsøkende virksomhet til alle hjemmeboende eldre > 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester,
  ref. verbalvedtak H5 i bystyrets budsjettvedtak for 2007 (dok. 3/2007 - s. 113) 
 Sett inn et 1-tall i aktuell rute
2) Angi med en desimal
* Det er overført midler til seniorveiledertjeneste i 2008 og prosjektet er under igangsettelse.


Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot eldre og   funksjonshemmede,  først og fremst 
aktiviseringstilbud.
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


(I 1000 kroner)
"Ordinære" Flyktn./ pers


  Tabell 4 -1 sosialhjelps- m/opphold Sum
  Økonomisk sosialhjelp mottakere på humanitært pr.
  Regnskapsført pr.  31.12. grunnlag   1) 31.12


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 357 xxxxx 0 xxxxx 357
  Basisbeløp 11 785 0 739 0 12 524
  Husleie   3) 16 559 417 1 000 39 18 015
  Midlertidig botilbud   4) 541 0 214 0 755
  Boligetablering 145 0 74 0 219
  Renter/avdrag boliglån 116 0 0 0 116
  Annen hjelp til livsopphold 726 0 79 0 805
  Andre formål - tilleggsytelser 2 262 0 58 0 2 320
  Omgjøring til bidrag 0 0 0 0 0
  Sum brutto  32 491 417 2 164 39 35 111
  Inntekter 0 0 0 0 0
  Sum netto 32 491 417 2 164 39 35 111
  1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.
  2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732)
   og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.
  3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.
  4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703


 Bydelens kommentarer til tab 4-1:
Kontinuerlig og godt arbeid har resultert i god balanse i budsjettet for 2007.


Gj.snitt
  Tabell 4  - 2 1.9-31.12 Antall
  Antall aktive klienter    1) (3.tert.) hele året
  2) 3)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 310,25 334,42
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 2,25 1,59
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 36,25 36,58
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 13,5 16,5
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 258,25 279,75
  Kontrollsum  (alle herav) 310,25 334,42


Kontrollformel:
1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.
2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (¨sept., okt., nov., des.).
3) Sumtallet for hele året deles med 12


Gj.snitt 1.9-31.12 (3. 
tert.)   1)


Gj.snitt hele 
året  2)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 8 561 8 515


1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (sept., okt., nov., des.).
2) Summen for hele året deles med 12
Ref. OSKAR-melding


Brutto utgifter 
pr. mottaker i 


snitt   1)


Gjennom-snitt 
stønads-lengde 


2)


  1) Kr pr. klient m/øk. støtte. / 2) Stønadslengde i måneder (en desimal) 44 206 5,2
1) Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Brutto driftsutgifter, Kontoklasse 1. ((010..480) + 590 - (690, 710, 729, 790), for funksjon 281. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. 
2)  Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Samlet stønadslengde for alle sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. 


  Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. klient pr. 
md.


  Tabell 4 - 3B - Brutto driftsutgifter til 
økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig 


stønadslengde for økonomisk sosialhjelp.
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Akkum-
  Tabell 4 - 4    ulert
    Klienter uten vedtak om økonomisk sosialhjelp pr. 31.12


  Antall  klienter som kun har mottatt råd og veiledning  1): 387


  Antall  klienter med vedtak som ikke har mottatt økonomisk sos.hjelp  2): 276


1) Her skal alle klienter som har vært på mottakstime/kartleggingstime på sosialkontoret eller som gjennom
    telefonsamtale har mottatt tilsvarende for  veiledning. Kun klienter uten vedtak registreres her.
2) Dette er klienter som ikke har fått utbetalt sosialhjelp i perioden, men hvor det er registrert minst en av følgende aktiviteter: 
    arbeidsplan, journalnotat, søknad, tiltak, vedtak. Vedtak kan være: støttekontakter, avslag på søknad om økonomisk støtte, 
    forvaltningsklienter, avlastningstiltak etc.


Ref. OSKAR-melding


Kommentar: 
Bydelens sosialtjeneste har arbiedet målrettet og aktivt i 2007 for å oppnå gode alternativer for våre brukere.  Systematisk 
arbeid viser god effekt forrige år.
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