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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) 2 789
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 3 260
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene 888
3. Til behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere 
4. Til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 4 148
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -4 148

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:
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   Antall 
saker 

  1. Saker behandlet administrativt 236
  2. Saker behandlet i BU 106
  3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc.    1) 0
 1)  Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.

Time-
verk pr. 

uke
   Helsesøstre 11,25
   Annet fagpersonell 0,00
   Sum 11,25

  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 12

Antall 
01.09 - 
31.12

Antall hele 
året

Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 23 82
 2. Antall behandlede søknader… 19 69
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 19 55
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 79,7%
 5. Antall innvilget lån 20 20
 6. Antall avslåtte søknader 34 20

Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 12 72
 8. Antall behandlede søknader… 11 69
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 11 59
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 85,5%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 3 22
 12. Antall søknader som ble avslått 7 39
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 0 25
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 0 20
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. #DIV/0! 80,0%
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 324
   - kommunal bostøtte 311

Sum personer med bostøtte 635

 0-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker
Antall saker 0 3 7 13 2 25
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

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

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

Tabell 1-3 - B2 - Antall personer som har bostøtte pr. 
31.12.2007

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

 Tabell 1 - 1 - B - Smittevern for hele 
befolkningen (KOSTRA-funksjon 233)   1)
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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 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 7 4 0 0 11 2
Sum antall personer 7 4 0 0 11 2

Kontrollformel 

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

 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 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 1 2
Sum antall personer 1 1 2
1) Bystyrets måltall for 2007 er 0 Kontrollformel:

Kontrollformel 

Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Klienten var rusfri og vi ønsket et overnattingssted hvor det ikke var rus. De få stedene som har kavlitetsavtale med Oslo kommune, og er rusfrie hadde ikke plass. 
Bydelens vurdering er at vi dermed må kjøpe plasser i korte perioder på pensjonater/ungdomsherberger hvor det er rusfritt.

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 0 0 0 11 11
Totalt 0 0 0 11 11

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: 1

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 

som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 1

 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 2994 281 11 2 0 0 3288 91%
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 0 3 6 3 0 0 12 0%
 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.
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 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: 4 4
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0 0
   -  for nysøkere (mottak): 3 3

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: Bydel vestre Aker , Sosialtjenesten 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:
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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 11 0 11
 Lønnstilskudd   6 0 6
 Midlertidig sysselsettingstiltak 1 0 1
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør 0 0 0
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør 9 0 9
 Tiltak i attføringsbedrift 2 0 2
 Sum deltakere i tiltak 29 0 29

  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) 2
 Sum bydelstiltak 2
 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 18 87
 Utdanning/verneplikt 1 4
 Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder 3 12
 Dagpenger 3 7
 Andre trygdeytelser 2 11
 Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå 5 13
 Sum bydelstiltak 32 134

Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.12       1) 25
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) 44 42
 I statlig behandlingsinstitusjon 0 0
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 44 Sum 42

Kontrollformel 44  
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) 0
  Antall episoder med bruk av vold   2) 0
  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0
  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0
  Antall skademeldinger 0
  Antall anmeldelser av voldsbruk 0

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:

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

 Antall anmeldte saker p.g.a. urettmessig hevet sosialhjelp  1
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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 0
2. Antall personer meldingene gjelder 0
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)) 18
 A) - herav barn (0 -18 år) 0
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 18
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 12
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 5
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 1
  -  d) - annet 0
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet 6
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP 6
 1)  Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5
    og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.

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

Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:

  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 0 0 0
17-24 timer 0 2 5 0 7
25-32 timer 0 7 1 0 8
33-40 timer 0 0 0 0
41 timer eller mer 0 399 690 2 1 091
SUM    5) 0 408 696 2 1 106
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
9-16 timer 0 0 0 0 0
17-24 timer 0 2 0 2
25-32 timer 0 4 0 0 4
33-40 timer 0 2 2 0 4
41 timer eller mer 4 518 896 2 1 420
SUM    5) 4 524 900 2 1 430
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 0 0 0
17-24 timer 0 2 7 0 9
25-32 timer 0 11 1 0 12
33-40 timer 0 2 2 0 4
41 timer eller mer 4 917 1 586 4 2 511
SUM    5) 4 932 1 596 4 2 536
1)  Tallene summeres automatisk

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

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.

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.
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Antall 
barn

0 år (født 2007) 0
1-2 år (født 2005-2006) 80
3-5 år (født 2002-2004) 118
6 år (født 2001) 0
SUM 198
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 0 0 2 0 2 3 1 0
2 0 0 0 0 0 1 2 0
3 0 0 0 0 1 2 2 0
4 0 0 0 0 0 5 7 0
5 0 1 1 0 0 14 19 0
6 0 9 1 0 0 35 60 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 2 2 0 1 11 23 0
9 0 1 0 0 0 2 3 0
10 0 0 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 2 1 0
12 0 2 0 0 0 3 1 0
13 0 1 1 0 0 2 6 0
14 0 1 0 0 0 4 1 0
15 0 0 0 0 0 1 0 0

    Andre kommuner 0 2 4 0 0 35 37 0
   Sum barn 0 19 11 0 4 120 164 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) 313 0 0 0
  Antall barn 1-2 år (født 2005 eller 2006) 64 82 173 255
  Antall barn 3-5år (født 2002 - 2004) 11 34 36 70
  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

Plasser i kommunale barnehager
Plasser i ordinære ikke-kommunale 

barnehager og private familiebarnehager

 Tabell 2 - 1 - E - Barn med barnehageplass i 
midlertidig lokale (kommunale barnehager)
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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) 833
   kr 2 071  (inntekt 150 001-300 000) 30
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 69
70%-betaling pr. md.  (2. barn): xxxx
   kr 1 631  (inntekt ≥ 300 001) 197
   kr 1 450  (inntekt 150 001-300 000) 7
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 0
50 %-betaling pr. md.  (3. barn): xxxx
   kr 1 165  (inntekt ≥ 300 001) 2
   kr 1 036  (inntekt 150 001-300 000) 0
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 0
   Sum 1138
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 19 60 79
  Antall ansatte  (omregnet til årsverk) 279,62 363,38 643
 - herav med førskolelærer-utdanning 82,4 89,24 171,64
 - herav med dispensasjon fra utdanningskravet 23 35 58
 - herav uten fagutdanning 174,22 239,14 413,36

kontrollformel

Gjelder kun barn med 
heldagsopphold, og ikke 

barn som deler slik 
plass.

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 206,25 195,75 18,75 3,00 37,50 461,25
   Jordmødre 33,75 0,00 0,00 0,00 0,00 33,75
   Legetjeneste 28,44 3,27 1,00 3,00 0,00 35,71
   Barnefysioterapi   1) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
   Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning) 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50
   Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.) 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50
   Sum 355,94 236,52 19,75 6,00 37,50 655,71
   Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse 0,00 37,50 18,75 0,00 0,00 56,25
 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 200 173
 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
Hovseter fritidsklubb 1 0 4 0 51

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

Sum/Gjennomsnitt 1 0 4 0 51

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Hovseter fritidsklubb 1 1 3 9 76
Herunder: 0 0 0 0 0
Internettcafe 0 0 2 0 15
Band/studio 0 0 5 0 47

0 0 0 0 0
Sum/Gjennomsnitt 1 1 10 9 138

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
0 0 0 0 0

Senior 16-20 år 0 0 1 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

Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Kurs, Hovseter fritidsklubb 1 0 0 0 0
Njård håndball 1 0 0 0 0
KRIK 1 0 0 0 0
Steinersk strykeorkester 1 0 0 0 0
Joy sing 1 0 0 0 0
Hovstua 1 0 0 0 0
Røa gutter junior 1 0 0 0 0
Ris skoles venner 1 0 0 0 0
Sum/Gjennomsnitt 8 0 0 0 0
5) Støttet med engangssum fordelt av BVA`s ungdomsråd

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

           

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

1. Kommunale  fritidslubber og lignende for barn 
og ungdom under 14 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 - 31.12 153
 2. Antall ubehandlede meldinger fra før 1.1.07 0
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 153
 4. Antall henlagte meldinger i perioden 1.1.-31.12. 33
 5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 1.1 - 31.12. 120
 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.12.07 0
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 153

 8. Antall barn omfattet av meldingene 145

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.

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) 120
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2006, (jf. årsstatistikk for 2006, 40
     tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr 31.12.06) xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 160

 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 48
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 7
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 5
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 1
   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 1
 6. Venter på tiltak 1
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 56

 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 3
 9. Søknad avslått 1
 10. Overført til annen bydel 0
 11. Samtykke trukket
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 78
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 82

  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0

 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 2
 15. Fortsatt er under undersøkelse 20
 16. Sum ikke-avsluttede saker 22

  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 0
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 0
17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 160

 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 153
  - herav innvandrerbarn 21
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 120

 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 %: 100%
  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 %: 100%
  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:
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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 72 111 5
  - herav i alderen 0 - 17 år 69 104 5
 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 36 54 4
  - herav i alderen 0 - 17 år 30 41 4
  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.12 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 1. ledd 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 2. ledd 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-25 0 xxxx xxxx
 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 106 154 7
 4)  - herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden 2 11 2
 5) Antall barn ventet på fylkeskomm.. tiltak  mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda 1 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 12 2
Tallene benyttes i kriteriesystemet

Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:

Pr. 31.12
 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 87
  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 87
 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 100,0%
 3) Antall barn under omsorg totalt      3a) 19
  - herav barn med gyldig omsorgsplan     3b) 19
 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 100,0%
 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. 3 22 40 35 9 106 154

1.1 Av pkt. 1, ant. barn med tiltak i hjemmet jf 2-4-1, p 19 29 21 3 72 111
 - herav innvandrerbarn 9 10 5 0 24 40
1.2  Av pkt. 1, antall barn i fosterhjem 0 7 5 3 15 16
 - herav innvandrerbarn 0 2 1 1 4 4
 - antall oppholdsdøgn i fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4980
1.3  Av pkt. 1, antall barn i forsterket fosterhjem 3 5 3 0 11 12
 - herav innvandrerbarn 0 0 2 0 2 2
 - antall oppholdsdøgn i forsterket fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 3704
1.4  Av pkt. 1, antall barn i institusjon 0 0 4 2 6 20
 - herav innvandrerbarn 0 0 1 1 2 6
 - antall oppholdsdøgn i institusjon totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 2981
1.5  Av pkt. 1, antall barn i hybel o.a. 0 0 1 1 2 7
 - herav innvandrerbarn 0 0 0 0 0 1
 - antall oppholdsdøgn i hybel o.a. totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1194
KONTROLLSUM pkt. 1.1 - 1.5 22 41 34 9 106 166
Avvikskontroll 0 -1 1 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): 25
2. Antall fosterbarn 18 år og over (antall plasserte barn): 3
Sum plasserte fosterbarn 28
3. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 15
4. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som IKKE har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 10
5. Av punkt 4, antall fosterbarn med 0 tilsynsbesøk 4

 
I hele 
2007

Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    2) 25
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens plasseringsansvar)   72
Gjennomsnittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av bydelens barnevern 2,88
Antall fosterbarn plassert i bydelen av andre bydelers/kommuners barnevern   3) 6
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens tilsynsansvar)    21
Gj.snittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av andre  barnevern 3,5

Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    2) 25
Sum oppfølgingsbesøk for disse 118
Gj.snittlig antall oppfølgingsbesøk pr. barn 4,72
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

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) Sum hele 
2007

Tabell 2 - 5 - Tilsynsbesøk for barn 0-17 år i 
fosterhjem   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 6 4 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 3 4 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 6 4 0
  2. Sum antall barn omfattet av sakene 6 4 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 3 8 14 10 10 21 23 22 111
Kvinner 6 6 7 10 18 35 99 85 266
Sum egne beboere 9 14 21 20 28 56 122 107 377
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 2 10 18 28 54 122 106 340
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 0 1 1
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 9 11 2 0 2 0 0 24

 - i barneboliger/avlastningsboliger 9 3 0 0 0 0 0 0 12
Kontrollsum 9 14 21 20 28 56 122 107 377
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
**) 0 1 1 1 3 9 13 12 40
 - i skjermet plass for demente 0 0 2 4 3 9 22 16 56
Sum 0 1 3 5 6 18 35 28 96
 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 10,6%
     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 14,9%
     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 det 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

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
Valstad 1 1
Søster Ninas 1 1
Villa Skaar 1 1

0
0
0

 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 3 0 3

Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
0
0
0
0
0
0
0

  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 0 0 0
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 3 0 3

   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
Conrad Svendsen Senter 1
Skaarbu Gård 2
Omsorgspartner 1

  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 4

 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 1 0 1 1 0 3
 b) I somatiske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 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) 1 2 1 2 xxxxx xxxxx xxxxx 6

Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 1 2 2 2 1 1 0 9
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 1 0 2 2 0 0 0 5
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) 98,33333

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) 26,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass 38,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om korttidsopphold i inst. 21,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 0,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 0,0
  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 46 20 2371 4330 6701
  I psykiatriske sykehusavdelinger 1 0 0 0 0
  Sum alle kategorier 47 20 2371 4330 6701

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.

Tidsintervall

 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 31.12  - Institusjonstjenesten        1)
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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 302 27 329
 +  innleggelser i 2007 122 388 510
  - utskrevet og døde i 2007 119 376 495
  =  Beboere overført til 2008 301 40 341
   Gerica-rapport henvisning vil bli gitt i ny obligatorisk veileder for uttak av rapporter til årsstatistikk for 2007

Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) langtidspasienter 30,40

Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) korttidspasienter 1,07

Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) alle pasienter 8,12

*)  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 32782 16012 16018 14791
  Regnskapsført egenbetaling utover trygdetrekk 11515 16013 16014 14792
  Antall plasser som inntektene relaterer seg til    2) 361
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 05/2005

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 0
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 0
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HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

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

31.12    1)

Mottaker
e 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 99 143 63 305 42
 Antall mottakere 67-79 år 49 79 59 187 51
 Antall mottakere  80-89 år 134 190 181 505 187
 Antall mottakere ≥ 90 år 56 55 65 176 70
 SUM - alle aldersgrupper 338 467 368 1173 350
 Sum mottakere ≥ 80 år 190 245 246 681 257
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.

  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) 36700 3082 1889 321 2210

  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 6% 27% 55% 30,8%

 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 27,0
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 4,0
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 5,0
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2,0
  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

Psykisk helsearbeid er ikke tatt med.

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

Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % *
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år 11./07
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten
*Resultat foreligger ikke
Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":
Brukerundersøkelsen ble gjennomført i november 2007. Resultatet vil foreligge i våren 2008.

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

  Tabell 3 - 8
  Trygghetsalarmer pr. 31.12   Antall
  Personer med individuell alarm i egen bolig (inkl. beboere i trygdeleilighet) 1087
   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 0 0 4 2 3 4 5 1 19
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 25 9 2 1 0 0 0 37
Personer med psykiske lidelser 0 3 2 0 0 0 0 0 5
 SUM menn 0 28 15 4 4 4 5 1 61
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 3 4 4 7 18 10 46
Fysisk funksjonshemmede 0 16 17 4 0 0 0 0 37
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personer med psykiske lidelser 0 0 2 1 0 0 0 0 3
 SUM kvinner 0 16 22 9 4 7 18 10 86
 SUM menn + kvinner 0 44 37 13 8 11 23 11 147
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 hvisboligen 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, skalbeboeren 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
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  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 65 65
   16 - 49 96 96
   50 år og over 35 35
  Sum 196 196

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)  9
  Bor i bofellesskap/samlokalisert bolig med fast tilknyttet personell 81
  Utviklingshemmede under 18 år som bor hos pårørende 79
  Utviklingshemmede 18 år eller eldre som bor hos pårørende 24
  Boform for heldøgns pleie og omsorg   1) 3
  Sum   2) 196
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 93
Herav antall som: xxxx
ikke har aktiviteter på dagtid 10
har aktiviteter på dagtid 1-2 dager/uke 6
har aktiviteter på dagtid 3-4 dager/uke 70
har aktiviteter på dagtid 5 dager/uke 7

  Sum     93

 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

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    *) 10 rettet fra 8

 - herav planer til utviklingshemmede 5

Hvor mange planer er i bruk pr. 31.12    **) 103
 - herav planer til utviklingshemmede 96

*) 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) 9 7,6 9
  Frivillige 212 6
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
Røa eldresenter 1814 0
Vindern seniorsenter 686 ja
3) 0 0
4) 0 0
5) 0 0
6) 0 0
SUM brukere 2500
 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 1 1,00
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

Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot eldre og   
funksjonshemmede,  først og fremst aktiviseringstilbud.
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) 161 xxxxx 0 xxxxx 161
  Basisbeløp 7 535 457 0 7 992
  Husleie   3) 8 511 336 285 16 9 148
  Midlertidig botilbud   4) 81 0 0 0 81
  Boligetablering 12 0 39 0 51
  Renter/avdrag boliglån 0 0 0 0 0
  Annen hjelp til livsopphold 605 37 11 653
  Andre formål - tilleggsytelser 667 3 147 0 817
  Omgjøring til bidrag 5 -5 0 0 0
  Sum brutto  17 577 334 965 27 18 903
  Inntekter 2 610 331 0 0 2 941
  Sum netto 14 967 3 965 27 15 962
  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:
Bydelen har hatt en nedgang i netto utbetaling økonomisk sosialhjelp som skyldes en reduksjon i antall klienter

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 199,75 195,35
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 0 0
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 31,25 27,17
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 5 5,27
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 163,5 162,91
  Kontrollsum  (alle herav) 199,75 195,35

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. 8 115 8 034

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) 39 221 4,8
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): 256

  Antall  klienter med vedtak som ikke har mottatt økonomisk sos.hjelp  2): 110

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
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