
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen

 

 
 
 

Møteinnkalling 5/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 09. juni 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 

 
SAKSKART  

 
 
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
 
 
Saker til behandling 
Sak 31/08    Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og sosialkomiteen 2008.................1 
Sak 32/08    Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 2008......................................2 
Sak 33/08    Avviksrapportering pr. 30.04.2008 ...........................................................................3 
Sak 34/08    Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008........................................................4 
Sak 35/08    Tertialrapport Bydel Nordstrand - besvarelse i henhold til Rundskriv 13/2008.......5 
Sak 36/08    Møteplan 2. halvår 2008 ...........................................................................................7 
Sak 37/08    Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering av NAV Nordstrand.  
Sak 38/08    Bydel Nordstrands høringsuttalelse vedrørende fremtidens eldreomsorg i Oslo, 

sykehjemsbehovsplan og sosiale boligvirkemidler .................................................22 
 
 
 
Oslo, 03.06.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
leder av helse- og sosialkomiteen        
  



 

Sak 31/08    Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 2008  

 
Arkivsak: 200800022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 09.06.08 31/08  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART - HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 9.06.2008 godkjennes 
 
 
 
Oslo, 03.06.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 32/08    Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 
2008  

 
Arkivsak: 200800023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 09.06.08 32/08  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
 
 
Oslo, 03.06.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 33/08    Avviksrapportering pr. 30.04.2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.06.08 52/08  
Eldrerådet 09.06.08 34/08  
Rådet for funksjonshemmede 09.06.08  
Ungdomsrådet 09.06.08  
Helse- og sosialkomite 09.06.08 33/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.06.08  
Barn, ungdom og kultur komite 10.06.08  
Bydelsutvalget 19.06.08  
Medbestemmelsesutvalg 09.06.08 40/08  
 
AVVIKSRAPPORTERING PR. 30.04.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 30.04. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til etterretning 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 30.04.2008. 
 
Oslo, 28.05.2008 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 34/08    Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  
 
Arkivsak: 200800482 
Arkivkode: 122 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.06.08 53/08  
Eldrerådet 09.06.08 35/08  
Rådet for funksjonshemmede 09.06.08  
Ungdomsrådet 09.06.08  
Helse- og sosialkomite 09.06.08 34/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.06.08  
Barn, ungdom og kultur komite 10.06.08  
Bydelsutvalget 19.06.08  
Medbestemmelsesutvalg 09.06.08 42/08  
 
TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 1. TERTIAL 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

2. Bydelsutvalget tar sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til 
etterretning 

 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger: 
Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008   
Oslo, 28.05.2008 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 35/08    Tertialrapport Bydel Nordstrand - besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008  

 
Arkivsak: 200800482 
Arkivkode: 122 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.06.08 54/08  
Eldrerådet 09.06.08 36/08  
Rådet for funksjonshemmede 09.06.08  
Ungdomsrådet 09.06.08  
Helse- og sosialkomite 09.06.08 35/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.06.08  
Barn, ungdom og kultur komite 10.06.08  
Bydelsutvalget 19.06.08  
Medbestemmelsesutvalg 09.06.08 41/08  
 
TERTIALRAPPORT BYDEL NORDSTRAND - BESVARELSE I HENHOLD TIL 
RUNDSKRIV 13/2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008 - til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold 
til Rundskriv 13/2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

3. Bydelsutvalget tar sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008 til etterretning 

 
SAKSUTREDNING: 
Oppgradert prognose pr. 30.04.2008 viser et merforbruk på 14,193 mill. kroner. Denne 
prognosen er gjennomarbeidet i henhold til vanlig avviksprosedyre i bydelen. 
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I tertialrapport oversendt Rådhuset innen fristen 08.05.2008 ble det meldt merforbruk på 
13,409 mill.  kroner – hvilket samsvarer med meldt prognose pr. 31.03.2008. 
 
Vedlagt følger: 
      - Oversendelsesbrev med Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 

Rundskriv 13/2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oslo, 28.05.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 36/08    Møteplan 2. halvår 2008  
 
Arkivsak: 200501687 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.06.08 55/08  
Helse- og sosialkomite 09.06.08 36/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.06.08  
Barn, ungdom og kultur komite 10.06.08  
Bydelsutvalget 19.06.08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Komiteene 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 2. halvår 2008 
 
 
Vedlegg: Møteplan 2. halvår 2008 
 
 
 
 
Oslo, 26.05.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 37/08    Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering 
av NAV Nordstrand. Inngåelse av leieavtale  

 
Arkivsak: 200500431 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 09.06.08 37/08  
Arbeidsmiljøutvalg 09.06.08 35/08  
Medbestemmelsesutvalg 09.06.08 43/08  
Rådet for funksjonshemmede 09.06.08  
Ungdomsrådet 09.06.08  
Helse- og sosialkomite 09.06.08 37/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.06.08  
Barn, ungdom og kultur komite 10.06.08  
Bydelsutvalget 19.06.08  
Arbeidsutvalget 02.06.08 65/08  
 
 
SAMLOKALISERING AV BYDELSVISE TJENESTER OG LOKALISERING AV 
NAV NORDSTRAND. INNGÅELSE AV LEIEAVTALE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeideutvalget vedtar å sende saken om ” Samlokalisering av bydelsvise tjenester og 
lokalisering av NAV-Nordstrand. Inngåelse av leieavtale”, til: 
Komiteene 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene, ungdomsrådet , rådet for funksjonshemmede og eldrerådet  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
   
Til arbeidsmiljøutvalget 
1. Arbeidsmiljøutvalget uttrykker tilfredshet, og har sterk tro på at samlokalisering som 

foreslått overfor bydelsutvalget vil representere et godt bidrag for å påvirke de  
arbeidsmiljø faktorer positivt.  

2. Arbeidsutvalget registrer med tilfredshet den prosessdeltakelse som framgår av 
bydelsdirektørens utredning. 

  
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
 
  
 
Til bydelsutvalget 
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1. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontraktsmessige bestemmelser tilknyttet etablering av 
NAV-Nordstrand, for den kommunale delenes vedkommende, slik denne foreligger i 
vedlagte kontraktsutkast med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne 
vedtatt av Oslo bystyre. 

 
2. Bydelsdirektøren er i bydelsutvalgets møte 6.mars gitt myndighet til å foreta denne 

anskaffelse, jf. pkt. 1. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. 
mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse. 

 
3. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontrakt for samlokalisering av bydelstjenester/deler 

av bydelens organisering, slik det framkommer i bydelsdirektørens saksutredning/ slik 
denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast  med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og 
anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre. 

 
4. Kontraktstidspunk/tidspunkt for å ta lokalene i brukt settes til 01.04.2010. Dette skal ikke gi 

bydelen høyere husleie enn hva en ville hatt om kontraktene for Ekebergveien 243 og 
Cecilie Thoresen svei 7 (Lambertseter helsestasjon) hadde blitt utnyttet leietiden ut. Slike 
kostnader kommer til fratrekk i den avtalte leiesum med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom 
as.  

   
5. Bydelsdirektøren bemyndiges til å gjennomføre/sluttføre denne anskaffelse med 

utgangspunkt i de føringer som ligger i saken. Tilknyttet denne myndighet har  
bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse. 

 
6. Bydelsutvalget ser meget positivt på de sekundære løsninger som er skissert for 

eiendommer som blir ledigstilt (Marmorberget, hjemmetjenestens lokaler og Ekebergveien 
243-  herunder utrede/avklare Oslo kommunes stilling til avtalemessig kjøpsopsjon til 
Ekebergveien 243 ). Bydelsdirektøren anmodes om effektivt å arbeide videre ut fra de 
skisserte muligheter. 

 
7. Som følge av at  utbygging på eiendommen Cecilie Thoresens vei 15 ikke er forankret i 

stadfestet reguleringsplan for området, henstiller bydelsutvalget på det sterkeste overfor 
plan- og bygningsetaten at Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as  sin tidligere innsendt 
byggesak behandles raskt, og at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan slik at 
oppstart ikke forsinkes.. I denne sammenheng vises spesielt til innrulleringstidspunkt for 
NAV-Nordstrand 01.11.2009. Hvis det skulle vise seg å være behov for å koble inn andre 
kommunale instanser/nivå for å ivareta tidsaspektet bes bydelsdirektøren følge opp dette 
forhold på en hensiktsmessig måte.   

 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: 
1. Utkast til kontrakt 
2. Funksjonsbeskrivelse (lagt til grunn samme som for NAV) 
3. Tegningsskisser (ment som illustrasjon av en mulig løsning) 
 
Bakgrunn 
NAV Nordstrand (statlig arbeid og trygd samt bydelens sosialkontor skal etter innrulleringsplan 
være operativt siste kvartal 2009. Samtidig med denne prosess har det vært hensiktsmessig å 
vurdere samlokalisering av andre bydelsvise tjenester.  
 
 
Tidligere vedtak 
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Bydelsutvalgets vedtak i møte 6.3.2008, sak 25/08; Lokalisering av NAV-kontor og andre 
kommunale tjenester: 
 
1. Bydelsutvalget tar til etterretning at NAV-Nordstrand planlegges etablert i løpet av 4.kvartal 
2009, og at det fremskaffes lokaliteter i ”Lambertseter området”  
 
2. Etablering av NAV-Nordstrand er en etablering hvor både stat og kommune samhandler om 
en samlokalisering. Bydelens engasjement ved denne fremskaffelse ivaretas av 
bydelsdirektøren. 
  
3. Bydelsutvalget mener prinsipielt at det er gunstig for bydelens service/tjenestetilbud til 
brukere av bydelens tjenester at disse samlokaliseres på en hensiktsmessig og effektiv måte i 
”Lambertseter området”, fortrinnvis i samme bygg hvor NAV-Nordstrand etableres.  
 
4. Bydelsutvalget ser positivt på å avklare muligheter for etablering av bydelstjenester jf. 
vedtakets pkt. 3.  
 
5. Bydelsdirektøren ivaretar mulig fremskaffelse av lokaler, jf. vedtakets pkt. 4 og 3.  
 
6. Bydelsutvalget tar endelig stilling til eventuell ny lokalisering – med unntak av NAV-
Nordstrand - når det fremlegges sak hvor økonomi og fordeler/ulemper er avklart.  
  
Anskaffelsesbestemmelser 
De ordinære regler for anskaffelse gjelder ikke i dette tilfellet. Forskrift om offentlige 
anskaffelser § 1-3 pkt. 2 angir kontraktstyper som ikke er omfattet av forskriften. I denne 
bestemmelse punkt b heter blant annet:  
Kontrakter på erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende 
bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom.  
 
NAV- Oslo og bydelen gikk sammen om annonsering etter lokaliteter i Aftensposten og 
Nordstrand Blad med frist ultimo mars 2008. 
Annonsetekst: 
”Lokaler for NAV Nordstrand 
og Bydel Nordstrand 
I samarbeid med Oslo kommune v/ Bydel Nordstrand 
skal det i 4. kvartal 2009 etableres NAV kontor med  
beliggenhet i Lambertseterområdet.  
Kontoret vil få ca 55 arbeidsplasser 
på inntil 2.000m2 gulvareal, hvorav ca. 500m2 
gulvareal bør være i gateplan. 
Tilbudsfrist 26. mars 2008. 

Tilbudsdokumenter kan fås ved henvendelse til 
NAV Oslo, Mariboesgt.. 8,  OSLO, 
Postboks 8168 Dep.,0034 Oslo eller 
pr. e-post: nav.oslo@nav.no 
Bydel Nordstrand ønsker samtidig  
å avklare om ytterligere inntil 5000 m2 kan stilles til 
disposisjon i samme bygg for kommunale tjenester som  
bydelen har ansvaret for. Ca. 150 m2 gulvareal 
bør være i gateplan. Arealet kan etter nærmere avtale 
overtas suksessivt. 

Tilbudsfrist 26. mars 2008 
Utenom mottak og andre spesialfunksjoner er tilbuds- 
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dokumentene de samme som gjelder for NAV-etableringen. 
Supplerende opplysninger kan fås ved henvendelse til 
Bydel Nordstrand, Ekebergveien 243, 1112 Oslo  eller 
pr. e-post: postmottak.@bns.oslo.kommune.no  
Felles NAV/Bydel 
100 parkeringsplasser. Felles kantine ca. 350 m2” 
 
Anskaffelse vs. dokumentoffentlighet. 
I en anskaffelse kan det være flere forhold som gjør at den helt eller delvis unntas fra 
offentlighet, blant annet bedriftshemmeligheter. Dette er forhold som er tatt opp med utbygger, 
og vedkommende har underrettet muntlig tilbake at det ikke røpes noen slike gjennom 
kontrakten, og da ei heller gjennom saken. Bydelsdirektøren ser det derfor riktig og 
hensiktsmessig at saken behandles fullstedig åpent i de kommunale organer. Av denne grunn 
finner en det unødvendig å drøfte temaet ytterligere. 
    
NAV Nordstrand 

Det er tidligere statlig besluttet samlokalisering/delvis samorganisering NAV ordning i alle 
kommuner (statlig arbeid og trygd og kommunale sosialkontorer). Etter besluttet 
innrulleringsplan skal NAV Nordstrand være operativt fra  01.11.2009/siste kvartal 2009. 
Med en byggetid på 16 mndr. kan det nå allerede ligge an til fristoverskridelse. På den annen 
side kan NAV-arealet – prioriteres innredningsmessig. 
For bydelen er konsekvensen av eventuell tidsforskyvning at den utløser behov for  å fortsette 
leieforholdet i eksiterende lokaler utover kontraktsperioden 30.11.2008. Dette er muntlig tatt 
opp med representant for utleier 30.5.2008, og vil videre bli fulgt opp ultimo august då. 

 

For bydelens vedkommende ble denne saken politisk behandlet i bydelsutvalgets møte 6.mars 
2008 sak nr. 25, hvor det i i denne forbindelse ble gjort slikt vedtak:   
  
1. Bydelsutvalget tar til etterretning at NAV-Nordstrand planlegges etablert i løpet av 4.kvartal 
2009, og at det fremskaffes lokaliteter i ”Lambertseter området”  
 
2. Etablering av NAV-Nordstrand er en etablering hvor både stat og kommune samhandler om 
en samlokalisering. Bydelens engasjement ved denne fremskaffelse ivaretas av 
bydelsdirektøren. 
 
Det har vært løpende og hensiktsmessig kontakt med aktuelle leverandører/tilbydere under veis. 
Intensjonen med dette har spesielt vært å trygge at leverandører/tilbydere kan levere 
tilstrekkelig areal. De mer detaljerte prosesser gjenstår. Fra statlig nivå ligger føringer på NAV-
kontorets innhold og utforming/funksjoner, men slik at det i hvert enkelt tilfelle kan gjøres 
tilpasninger. Prosessene omkring detaljløsningene, herunder medvirkning fra tillitsvalgte og 
vernetjenesten, er ikke sluttført. 
 
NAV Nordstrand etableres ut fra 55 stillinger (30 kommunale og 25 statlige). Det totale areal 
inkl. andel av kantine utgjør ca. 2000 m2. 
 
Tabell 1: NAV (bydelens andel) - Sammenligning av totale utgifter fra dagens situasjon til ny situasjon (samlokalisert) 
Sammenligning av kostnad mellom 
nåværende og saklokalisering 

Adresse Brutto  
bygningsareal 

Leieutgifter  
pr. år 

Sosialsenteret Cecilie Thoresens vei 1 928 1 663 200
Sosialkontoret som del av NAV – bydelens andel samlokalisert 1143 2 116 400
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Merkostnad    453 200
 
Kontrakt vil bli forelagt bystyret til endelig behandling.  
 

Som en ser av tabellen ovenfor vil det påløpe en merkostnad ift. dagens husleiekostnad på    
451 350,-. Dette knytter seg til bydelens andel. Som en del av NAV-konseptet er det vanskelig 
å gjøre noe med dette, men i den videre detaljeringen vil en selvsagt se om det er grunnlag for 
ytterligere reduksjoner. I disse kostnadene er heller ikke medtatt kostnader til biloppstilling, 
som en kommer tilbake til i eget punkt. NAV-Oslo har tidligere uttrykt at de for sin del ikke har 
noe stort behov for parkeringsplasser for sine ansatte. 
 
Det er her tatt forholdsmessig fordeling i forhold til antall ansatte. Dette trenger nødvendigvis 
ikke representere en korrekt fordelingsnøkket, men det antas å representere det øvre nivå for 
bydelen. Bydelsdirektøren vil føre forhandling videre med NAV-Oslo omkring 
fordelingsnøkkelen, som kanskje like reelt bør være 50/50 fordeling, noe som vil redusere 
bydelens kostnader med ca.100 000 kroner pr. år. 
 
Samlokalisering av tjenester på bydel 
Bydelsadministrasjonen (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243)  

 Bydelsdirektøren m/ staber (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243)  
 Enhet for forvaltning og service (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243)  

o Herunder Servicetorget (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243)  
o Boligkontor  

 Barnehageenhetene - ledelsen (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243)  
 Bestillerenheten (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243)  

Enhet for forebyggende 
 Enhetsleder 
 Helsestasjon Karlsrud m/tilliggende aktiviteter/Helsestasjon Lambertseter ( samordnes i 

en helsestasjon)  
 Seksjon fysio- og ergo 
 Pedagogisk fagsenter 

Enhet for hjemmesykepleie 
Enhet for Praktisk bistand  
Enhet Barnevern  

 Barnevernskontoret  
 Familieteam  

    
Enhet for veiledning og støtteordninger til voksne  

  Psykiatritjenesten  
 Norskundervisningen (etter nærmere vurdering) 

 
Kontakt med potensielle leverandører/tilbydere  
Forut for annonsering hadde NAV-Oslo/Bydel Nordstrand kontakt med 3 eiendomsbesittere i 
området Lambertseter/Karlsrud området. Annonseringen brakte ikke frem ytterligere 
leverandører/tilbydere. Den ene av disse tre viste seg ikke å være aktuell.  
Det har vært løpende og hensiktsmessig kontakt med de to andre aktuelle 
leverandører/tilbydere under veis; 
OBOS forretningsbygg 
Cecilie Thoresensvei 15  eiendom as v/ Rune Borknes. 
Intensjonen med dette har spesielt vært å trygge at leverandører/tilbydere kan levere 
tilstrekkelig areal. 
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I tillegg til noe fragmentert informasjon til hovedtillitsvalgte og hovedverneombud underveis 
ble det 22. mai avholdt informasjonsmøte overfor de samme. Det var her enighet om prosessen, 
den som har vært inntil nå samt behovet for bredere deltakelse omkring detaljnivå. 
  
Etter en ekstra runde, hvor OBOS forretningsbygg fikk ytterligere 1 måned til å avklare sin 
situasjon, ble det 8.mai då. meldt tilbake at  Lambertseter senter syd skal underkastes 
regulering som vil ta tid. På tross av interesse melder OBOS forretningsbygg derfor at de ikke 
kan komme med tilbud innen de satte frister. Bydelsdirektøren vurderer dette tidsfaktoren så 
usikker at de ikke lenger representerer et reelt alternativ. 
 
Både  tidsaspekt, samlokalisering og arealeffektivitet gjør at valg av Cecilie Thoresensvei 15 
eiendom as representerer et godt alternativ. Utfordringen har hele tiden vært å bli så 
arealeffektiv at kostnadene kan forsvares.   
 
Dagens arealer og kostnader 
Tabell 2: Dagens arealer og leiekostnad 
Tjenestested Adresse Brutto  

bygnings-
areal 

Leieutgift-
er  pr. år 

M2pris

Boligkontoret Cecilie Thoresens vei 1 120 186480 1554
Sosialtjenesten Cecilie Thoresens vei 1 928 1 476 720 1591
Flere tjenestesteder     Raschsvei 38 1311 1 449 398 1126

 Barnevern     
 Karlsrud helsestasjon     
 Familiesenter / åpen barnehage     
 Pedagogisk fagsenter     

Hjemmetjenesten Cecilie Thoresens vei 11 849 986 844 1162
Administrasjonen Ekebergveien 243 2321 3 341 268 1440
Ergo/fysio / familieteam (2) Østerliveien 42-44 665 910 385 

1369
Psykiatriteam og enhetsleder bo- og 
Dagtilbud (2) 

Marmorveien 2 101 138269  
1369

Lambertseter helsestasjon (1) Cecilie Thoresens vei 7 330 560 000 1697
c

Sum  6625 9 049 364 
(1) Bydelen hadde større kostnader til helsestasjon før en på nyåret flyttet til midlertidige lokaler grunnet 

utvikling av nye Lambertseter senter. Dagens kostnadsnivå i den midlertidige helsestasjon på 
Lambertseter kan ikke vurderes som ”normalt” nivå, da arealet her er mindre enn hva en måtte lagt til 
grunn i en permanent løsning. 

(2) Det er her benyttet gjennomsnittspris av de øvrige leieforhold som inngår i saken  
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Totaløkønomi 
I forhold til den framkomne differanse er det reelt å foreta korreksjoner for å frambringe en mer 
”reell” oversikt, noe som framkommer i tabell 4.   
 
Tabell 3: Sammenligning av  totale husleieutgifter fra dagens situasjon til ny situasjon (samlokalisert og inkludert bydelens 
andel av NAV) 
Sted Adresse/kommentarer Brutto  

bygnings-
areal 

Leieutgift-
er  pr. år 

M2pris 

Samlokalisering Lambertseter     

1)     

11 100 000 

1850

Flere tjenestesteder  Forskjellige adresser 

        

9 049 364 

Snitt 
1366

Differanse - merutgift  2 050 636 
1) I kontrakten avrundet til 6000 m2 
 
Nærmere vurdering av merkostnad på kr. 2 061736,- 
Tabell 4: Korreksjoner av tabell 3 for å nyansere bildet av kostnadsforskjell mellom dagens og en samlokalisert situasjon   
Sted Adresse/kommentarer Brutto  

bygnings-
areal 

Leieutgift-
er  pr. år 

M2pris 

Differanse - merutgift  2 050 636 
Herav merutgift knyttet til NAV  453 200 
Merutgifter knyttet til helsestasjon 1)  812 000 
Korrigert merutgift  785 436 

1) Ved vurdering av dagens kostnader til helsestasjonsvirksomhet opp mot det nye kostnadsbildet er lagt til 
grunn at helsestasjonen bruker 1220m2 brutto. 

 
Arealet til helsestasjon; bto 1220m2 kan synes som et noe høyt tall, og må vurderes ytterligere 
ift. de funksjoner som skal dekkes. 
 
Eksisterende kontrakters utløpstidspunkt 
Tabell 5: Eksisterende kontrakter utløp 
Tjeneste sted                                        adresse Utløpsdato Oppsigelses- 

tid 
Sosialsenteret    Cecilie Thoresens vei 1  30.11.2009 Utløper uten 

oppsigelse, her 
kan det bli behov 

for noe forlengelse
Boligkontoret    Cecilie Thoresens vei 1 30.11.2009 Utløper uten 

oppsigelse, her 
kan det bli behov 

for noe forlengelse
Barnevern, Karslrud helsestasjon, 
Familiesenter/ åpen barnehage, 

   Raschsvei 38 30.09.2009  
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pedagogisk fagsenter   Fast til utløpsdato
Administrasjon/div. enheter Ekebergveien 243 31.03.2011 Fast til utløpsdato, 
Ergo/fysio og barnevernets familieteam Østerliveien 42-44     
Hjemmetjenesten Cecilie Thoresens vei 11   12 mndr 
Lambertseter helsestasjon Cecilie Thoresens vei 7 14.02.2001 Fast til utløpsdato
Marmorberget seksjon psykiatri Marmorveien 2d 1) 1) 
Bo- og dagtilbud Marmorberget 2d 1) 1) 

1) Uten betydning da det forventes gjenbruk til hensiktsmessig formål  
 
Kommentarer til dagens kontrakter 
 
Tabell 6: Noen kommentarer til eksisterende kontrakter  

Tjeneste sted                          adresse kommentarer 
Sosialsenteret    Cecilie 

Thoresens vei 1  
Ved samlokalisering er det NAV-Nordstrand sine lokaler 
som tidsmessig vil bli prioritert. Det er usikkerhet ved om 
ferdigstillelse kan skje før 30.11.2008. Dette er et forhold 
som en må ta opp med utleier.  

Boligkontoret    Cecilie 
Thoresens vei 1 

 Boligkontoret planlegges flyttet til Ekebergveien 243 
allerede i løpet av forsommer 2008. Psykiatriteamet tenkes 
da flyttet fra Marmorberget til Cecilie Thoresens vei 1, og 
dermed frigjøres areal på Marmorberget til den 
tjenesteytende virksomhet 

Barnevern, Karslrud 
helsestasjon, Familiesenter/ 
åpen barnehage, pedagogisk 
fagsenter  

   Raschsvei 38 

  
Administrasjon/div. enheter Ekebergveien 

243 Denne avtale har særlig bestemmelse sålydende: 
Leietaker har så lenge leieforholdet består og 
bygningen benyttes  til bydelsadministrasjon, løpende 
opsjon til å kjøpe eiendommen. Kjøpesummen skal 
utgjøre utleiers restgjelde på det tidspunkt opsjon 
gjøres gjeldend. Med gjeld menes her gjeld som skriver 
seg fra bygging og rehabilitering av leieobjektet. 
Opsjonen skal kunne tinglyses på eiendommen. Tinglyst 
servitutt om speiderens rettigheter vedblir å hefte på 
eiendommen. 
Bydelsdirektøren går ikke nærmere inn på disse her, 
men finner det naturlig å følge opp dette i forhold til 
kommunale interesser. Dette er et forhold som 
bydelsdirektøren kommer tilbake til overfor 
bydelsutvalget på et senere tidspunkt. 
 
Tomta på vel 1,7 da eies av Kommunal 
Landspensjonskasse. Bygselsavgiften er pt. ca.  
kr. 143 000 pr år. Det er her en svært vesentlig forskjell 
på dagens verdi og overtakelsesbeløp (ca. 50 mill 
branntakst mot påhvilende gjeld på ca. 11 mill. kroner)
 

Ergo/fysio og barnevernets 
familieteam 

Østerliveien 42-
44 

Ikke noe spesielt å anføre 

Hjemmetjenesten Cecilie 
Thoresens vei 11

Tenkes benyttet til barnehage 
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Lambertseter helsestasjon Cecilie 
Thoresens vei 7 

 Midlertidig lokale 

Marmorberget seksjon 
psykiatri 

Marmorveien 2d Tenkes benyttet til botilbud  

Bo- og dagtilbud Marmorberget 2d   
 
Prosess 
Prosessen som har vært og som skal fortsette kan deles inn i 3 faser: 
Fase 1 – Samhandling med NAV-Oslo for å finne fram til egnet lokale og plassering. 
 Forberedende kontakt mellom NAV-Oslo og bydel 
 Undersøke muligheter og betingelser for samlokalisering av bydelstjenester 
 Nødvendig politisk behandling i bydel – jf. Bydelsutvalgets behandling i møte 6.mars 2008 
 Offentlig annonsering, og oppfølgende avklaring av om tilbydere hadde gitt arealmessig 

realistisk tilbud, dette gjelder både NAV og bydel 
 Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud innen både NAV og bydel er i separate møter 

(separate i forstand NAV og bydel) orientert om behandlingen så langt, og de prinsipper 
som legges til grunn. 

Fase 2 – Formell behandling i politisk organer på bydel 
 Behandling av kontrakt 
 Endelig godkjennelse av beslutning om lokalisering eller ikke. 
 Bystyrets behandling av kontrakt 

Fase 3 – Prosess omkring den detaljerte løsning 
 Prosess innad i organisasjonen (arbeidsgiver, hovedtillitsvalgte, vernetjeneste) 
 Formell behandling av løsning i partssammensatte utvalg 

Iht  kontraktsutkastet kan slike prosesser løpe fram til 30.9.2008. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Både arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud har som utgangspunkt at dette vil 
utløse positive konsekvenser for arbeidsmiljøet. Dette kommer en detaljert tilbake til overfor de 
partssammensatte utvalg, jf. fase 3 i kapitlet ”Prosess”. 
 
Samlokaliseringen berører ca. 350 arbeidstakere i bydelen, herav mange som bare tidvis er 
innom dette stedet; og spesielt kan nevnes hjemmetjenesten. 
 
To syn – eget kontor eller åpent landskap (kilde: MEMU (et NAV tidsskrift) 
”Spørsmål om åpent landskap eller cellekontor er en het potet. Åpens landskap kan gi 
mersmak. Eller havne i vrangstrupen.” 
 

NEI. Det er mange grunner til at et 
pent landskap er e dårlig løsning. 

Man sitter for eksempel i støy hele 
agen, man hører hverandres 
elefonsamtaler, terskelen for å 
vbryte andre er lav og man har lite 
lass til papirene sine.  

Bør alle sitte i åpent landskap? 
BÅDE JA OG NEI. Når flere jobber 

ammen om samme oppgave eller har 
øpende behov for å rådføre seg med 
ollegaer med annen kompetanse, er 
pen løsning hensiktsmessig. Jeg tror 
gså at åpne løsninger er med å styrke 
et sosiale miljøet. Åpent landskap må 
midlertid  være et virkemiddel for å 
ppnå noe bedre, det er ikke et mål i 
eg selv. Åpent  landskap symboliserer 
nkludering og åpenhet.  

JA. Noen har evne til å koble ut 
verden rundt seg, men mange må ha 
ro for å kunne konsentrere seg.  Må 
man lese entekst flere ganger for å 
oppfatte innholdet, går det utover 

Er støy og 
konsentrasjonsproblemer gode 
argumenter for å slippe ? 

NEI. Slike argumenter er ikke gode 
nok på permanent basis,  men kan 
knyttes opp mot spesielle tilfeller. 
Dersom en medarbeider trenger å 
isolere seg for å jobbe med 
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effektiviteten. Mangel på 
konsentrasjon kan også føre til 
skrivefeil. Jeg mener at arbeidet vårt 
forutsetter konsentrasjon  

problemstillinger som krever 
særskilt konsentrasjon, bør stillerom 
eller avlastningskontor stå til 
disposisjon   

JA. Ja de aller fleste av oss er 
omstillingsdyktige, og jeg har selv 
klart å venne meg til det. Jeg gjør 
jobben min, men bruker mer krefter 
enn før. Jeg har vent meg til at jeg 
blir fortere sliten og har mindre 
overskudd til å jobbe overtid 

Kan man venne seg til å sitte i 
åpent landskap? 

JA. Min erfaring er at de fleste 
venner seg til åpne landskap, og at 
de etter hvert trives bedre med dette 
enn med cellekontor. Åpne landskap 
understøtter kompetanseheving 

JA. Man bør kunne få fritak, men 
egentlig  bør alle som ønsker det få 
muligheten til å ha et eget kontor. 
Forskjellbehandling er farlig. Dette 
handler også om tilrettelegging. 
NAV ber stadig arbeidsgivere om å 
tilrettelegge for sine ansatte , men 
på noen områder er vi faktisk 
dårligst i klassen selv. 

Bør man ut fra visse kriterier 
kunne få fritak? 

BÅDE JA OG NEI. Det bør utvises 
godt skjønn, og man bør jobbe 
sammen for å finne hensiktsmessige 
løsninger. I svært mange tilfeller er 
fordelene ved landskap større enn 
ulempene, tror jeg 

JA. I en travel hverdag er det godt å 
ha sitt eget kontor og en dør å lukke. 
Det finnes mange årsaker til at man 
ikke ønsker at alle skal se eller høre 
deg til enhver tid. Jeg tror også at 
det vil medføre mer ro rundt 
arbeidsdagen og dermed økt 
produktivitet. 

Er cellekontor den optimale 
løsningen? 

NEI. Det er utrolig kjedelig og 
asosialt å sitte i cellekontor 

JA. Hvis man skal følge reglene 
rundt personvernet slavisk, vil åpent 
landskap medføre brudd på disse 
.Alle får nå vite mer enn de fikk vite 
før, og slik sett har vi løsnet litt på 
taushetsplikten. I et landskap er det 
dessuten umulig å gjemme ting 
unna. Så lenge brukerne ikke har 
tilgang til landskapet, ser jeg 
imidlertid  ikke de helt store 
problemene. 

Kan personvernet lide av åpne 
kontorløsninger? 

NEI. Det er fullt mulig å utarbeide 
gode rutiner som ivaretar reglene 
for personvern. Videre vil for 
eksempel et landskap satt sammen 
av tverrfaglig personell, nettopp ha 
som hensikt å dele informasjon om 
en bruker, for å finne fram til den 
beste løsningen for denne. 

 
Ovenstående er kun medtatt for å vise diametrale syn, samtidig som dette er greit å ta med seg 
som et bakteppe inn ved senere behandling av arbeidsmiljø og lignende. Bydelsdirektøren 
presiserer at samlet areal i denne saken har utgangspunkt i landskapskonseptet. 
 
Fordeler og ulemper for ansatte/organisasjonen 
Ulemper 
 Økonomisk større kostnad – beregnet til avrundet 785 000 ekskl. parkeringskostnader pluss 

300 000,- til  parkering (merkostnadene utover dette ville ha påløpt under alle 
omstendigheter) 

 Usikkert om parkeringsvolum er tilstrekkelig 
Fordeler 
 Effektivisering av personale/ressurser 

o Samlet ledelse –  tidsbesparende ift. møter, og mer effektiv samhandling  
o Åpner for ytterligere å vurdere effektivisering av fellesfunksjoner 

 Bedre tilretteleggelse av tverrfaglig samarbeid- og utvikling – mer effektiv samhandling 
 Generelt mulighet for positiv utvikling av arbeidsmiljørealterte forhold 

o Ansatte blir raskere og bedre kjent med hverandre 
o Felles kantine 
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Konsekvenser for brukerne 
 Fordel å flere tjenester på samme sted. Flere er brukere/fullmektig/pårørende for flere av 

tjenestene 
 Bedre kommunikasjoner. Både i dag og på sikt forventes å være en bedre kommunikasjon 

til Lambertseter enn til eks.vis Seter/bydelhuset. Off. kommunikasjoner på tvers i bydelen 
synes ikke tilfredsstillende; dette uavhengig av samlokalisering eller ikke.  

 Økt effektivitet /tidsutnyttelse i virksomheten som kommer brukerne til gode 
 Nærhet for en større del av befolkningen, se nedenfor. Dette har ikke til hensikt å markere 

absolutt tilhørighet til Lambertseter vs. Seter. 
 
Tabell 7: Sammenstilling av befolkning som geografisk mest sokner til Lambertseter og Seter. 

Sammenligning befolkn 1.1.2008

69
2 81
0

34
7 48

9 73
8 1 

16
7

1 
35

5 1 
79

4

84
5

60
687

7

32
1 43
4

1 
98

5 2 
37

4

1 
72

3 2 
06

7

1 
06

5

99
7

1 
05

0

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0-5år 6-12år 13-15år 16-19år 20-29år 30-39år 40-49år 50-66år 67-79år 80+år

Totalt Sæterområdet
Totalt Lambertseterområdet

Har ikke til hensikt å synliggjøre et absolutt forhold, men ment som en grov 
illustrasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkering/biloppstilling 
 
 
 For besøkende/publikum legger en opp til at en benytter seg av betalbar parkering. Det bør 

dog sikres parkeringsareal for funksjonshemmede.  
 Bydelens ansatte kommer fra mange steder og en må påregne at ansatte også vil komme i 

privatbil. Et visst volum av parkeringsplasser bør derfor sikres. Dette bør kartlegges 
nærmere i den senere prosess. Dette er ikke ensbetydende med at innmeldt behov og leie av 
areal vil samsvare. 

 18



 Bydelens leaser biler, i antall ca. 36 mindre biler og 3 busser. Parkeringsareal for disse kan 
være utvendig, og arrangeres slik at det for små biler kan lages plasser hvor 2 biler i et 
organisert opplegg kan benytte en  (1 )parkeringsplass. 

 Det er fremforhandlet dedikert område med 34 plasser, hvorav 20 er innvendig. Da de 14 
uteplassene gir rom for 28 mindre biler, betyr dette en samtidig plassering av 48 biler. 
Oppnådd pris er kr. 300 000,- , og gjennom hele leieperioden (10 år) skal disse antall 
plasser og pris ivaretas, selv om det kan være aktuelt å ta utearealet i bruk til annet formelt i 
løpet av denne perioden. 

 
Sekundæreffekter 
Hjemmetjenestens nåværende lokaler 
 Det arbeides videre med å etablere barnehage i denne bygningen. Denne vil kunne gi plass 

til 70-100 (anslag) ekvivalenter. Det må selvfølgelig gjøres påkostninger for å bringe 
bygget i tilstrekkelig god standard til det aktuelle formål. Allikevel mener en dette vil bety 
besparelse (lavere husleie) enn å bygge nytt.  

Marmorveien 2d (Marmorberget samlokaliserte boliger) 
 Her vil være areal som kan omdisponeres til andre formål. Anslagsvis 7-9 

hybler/leiligheter. Det arbeids med dette i forhold til unge mennesker som trenger botrening 
(tidsbegrensede avtaler). Dette vil ventelig gi besparelser i forhold til dagens 
kostnadsnivå/mer kjøp av tjenester. 

Ekebergveien 243 
 Også i forhold til Ekebergveien 243 kan en tanke være å etablere bydelens ”storbarnehage” 

her. Dette arealet vil anslagsvis kunne gi rom for 350-400 plasser (beregnet ift. store barn). 
Det vil nok være nødvendig å sikre uteareal utover hva som ligger til eiendommen, og en 
tenker da å se under ett arealet i området mot Rødstua barnehage hvor både Omsorgsbygg 
Oslo KF og Friluftsetaten er eier av areal. 

 
Bydelsdirektøren ønsker å være helt tydelig på at disse sekundærvirkninger ikke er utredet, og 
tar alle nødvendige forbehold, både når det gjelder anslagsvis kvantifisering og ev. andre 
hindringer som kan umuliggjøre disse tanker.   
 
Hvis tankene som her tas fram er realiserbare vil sekundæreffektene være meget gunstige. 
Økonomisk må en på dette tidspunkt kunne anta at reduserte investeringskostnader  i forhold til 
nybygg vil være ikke ubetydelige. Sett opp mot den mer matematisk ”reelle” merkostnaden på  
ca. kr. 785 000,- pluss parkering på kr. 300 000,-, kan hende disse kostnadene er tatt inn igjen 
her, og med effekt økt tjenestetilbud til prioriterte områder innen bydelens ansvarområde.   
  
Kontrakt 
Kontrakter utover 5 år – i dette tilfelle 10 år med opsjon – skal forelegges bystyre til 
sluttbehandling. Bydelsutvalget blir i forhold til det kontraktsmessige innstillende myndighet. 
Det framlegges en samlet kontrakt for bydelens ansvarsområde; både NAV-delen (den 
kommunale) og de øvrige bydelsvise tjenester.  
    
Konseptet 
Ved vurdering a arealbehov for ”kontorløsningen” kan en ta ett av følgende utgangspunkt: 
 Celleløsning 
 Landskapsløsning, men med gruppevis inndeling (ikke bare et stort areal) 
 Kombinasjon av celle/landskapsløsning 

 
Etter drøfting i bydelsdirektørens ledergruppe og med informasjon til 
hovedtillitsvalgte/hovedverneombud tas utgangspunkt i landskapsløsning. Dette utløser 
varierende behov for stille rom/møterom. I tillegg til å ha slike rom i alle etasjer etableres et 
møtesenter i underetasje: 
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 Gir den fordel at publikum og andre eksterne besøkende ikke trenger å komme inn i  det 
åpne landskapet. 

 Hjemmetjenesten har behov for mange samtidig brukende møterom. På andre tider av 
dagen står disse tomme, og derfor er disse lagt til et møtesenter, slik at maksimal fellesbruk 
oppnås, og med det reduksjon i arealet.  

 Kantine etableres sentralt i huset (3 etasje) og skal brukes av alle. Dette arealet vil også 
utgjøre BU-sal og dekke andre behov for større møter utenom ordinær arbeidstid 

 NAV-Nordstrand og bydelens servicetorg er på 1 plan, men helt atskilt. Dette ut fra NAV-
stat føringer. 

 Denne modellen er fleksibel ved at det er et godt volum med møterom/stille rom. 
En rendyrket celleløsning ville utløst mer-husleie på anslagsvis 2,25 mill. årlig. Dette er 
vanskelig å forsvare, og bydelsdirektøren ser den enesteten reelle mulighet at forankringen er 
knyttet til landskapskonseptet.   
Det legges ved skissetegninger til illustrasjon om hvordan en løsning kan være, men dette er 
tema som det skal arbeides videre med i fase 3.   
 
Utstyr og inventar 
For å oppnå effektivitet og fleksibilitet er det nødvendig med oppgradering av teknisk 
infrastruktur, noe på generelt grunnlag og noe ut fra utgangspunktet ”landskapskonseptet”: 
 Telefoni – Både ut fra dagens situasjon, og ut fra behovet for å gå fra landskap til stille rom 

for å gjennomføre en del samtaler, er mobilt utstyr nødvendig¨ 
 For å bruke felles møterom (gjelder i utgangspunket alle møterom, også utenfor 

møtesenteret) er det behov for et effektivt og sikkert bookingsystem 
 Bydelens inventar representerer for svært manges vedkommende en dårlig standard, og 

fornying er generelt ønskelig, men har i den økonomiske situasjon bydelen har vært i ikke 
vært noe sentralt tema. Landskapsløsningen utløser effektiv møblering, noe dagens utstyr 
ikke kan representere.  

 Teknologisk og møbleringskostnader kan anskaffes av bydelen og finansieres gjennom 
leieavtalen hvis ønskelig. Det undersøkes mulighet for tilskudd fra Oslo kommune sentralt.  

 
I kontrakten er det altså lagt inn finansiering av utstyr og inventar som kan benyttes hvis en 
finner dette hensiktsmessig. Dette ligger såpass fram i tid at en ikke går inn på dette her utover 
hva som er omtalt av behov ovenfor. Hvis det finnes andre måter å finansiere på som er mer 
hensiktmessig vil slike alternativer også bli vurdert. 
 
Fellesutgifter 
Fellesutgifter, hva dette er fremkommer av kontrakten , ligger normalt mellom kr. 200,- til 
250,- pr. m2/år. Bydelsdirektøren forventer – uten å ha gått nærmere inn på dette – at det heller 
bør ligge en mindre økonomisk gevinst enn det motsatte. Et mindre areal indikerer også dette.  
Bydelsdirektøren går derfor ikke nærmere inn på dette forholdet tilknyttet denne behandling. 
 
Flytteutgifter 
Flytteprosessen kan legges opp på flere måter, og dermed med forskjellige kostnadsnivåer. 
Hvordan dette skal  gjøres hører ikke denne saken til, men kommenteres fordi det knytter seg 
en engangskostnad til dette momentet. 
 
Etableringssted – reguleringsmessige forhold 
Den angjeldende utbygging er ikke hjemlet i stadfestet reguleringsplan, noe det arbeides med 
for et større område, hvor altså dette arealet inngår. Utbygger er derfor avhengig av 
dispensasjon fra dagens stadfestede reguleringsplan for å kunne gjennomføre avtalen. 
Bydelsdirektøren finner det riktig å be bydelsutvalget vektlegge dette forhold ved denne 
behandling, spesielt ift.  innrulleringstidspunkt for NAV-Nordstrand 01.11.2009 
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Samlet vurdering 
1) Prosessen med etablering av NAV-Nordstrand har kommet relativt sent i gang. 

Samlokaliseringen har først skutt fart etter at det ble etablert et tett og aktivt samarbeid 
mellom NAV-Oslo og bydelsdirektøren. Det haster med å velge etableringssted/kontrakt for 
i størst mulig grad å kunne overholde innrulleringstidspunkt 1.11.2009.   

2) Byggekostnader har steget sterkt de siste årene, og dermed leiepriser. Ved 
kontraktsinngåelse for et par år siden ville en sannsynligvis sett et annet kostnadsbilde.  
Men det er dagens situasjon en nå skal forholde seg til. 

3) For den videre detaljeringsprosess er det tatt utgangspunkt i landskapskonsept, som vil gi 
reduserte kostnader i forhold til cellekontor konseptet på årlig ca 2,25 mill kroner 

o På mange måter representerer dette noe nytt, spennende, utfordrende og 
stimulerende, men som det i forkant er viktig å ha en prosess på i organisasjonen 

4) Ved denne samlokaliseringen åpnes det for sekundæreffekter ved å bruke disse 
leieobjektene til prioriterte tjenesteytende tilbud.  

5) Den matematiske merkostnad ved samlokalisering  antas å kunne spares inn, og mer enn 
det, hvis sekundærvirkningene gjennomføres.  

6) Store deler av virksomheten får et bedre grunnlag for modernisering og effektivisere 
personalbruken; til beste for de bydelen er satt til å tjene.. 

 
  
 
Oslo, den 2.juni 2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 38/08    Bydel Nordstrands høringsuttalelse vedrørende 
fremtidens eldreomsorg i Oslo, sykehjemsbehovsplan og 
sosiale boligvirkemidler  

 
Arkivsak: 200800596 
Arkivkode: 330 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.06.08 61/08  
Eldrerådet 09.06.08 38/08  
Rådet for funksjonshemmede 09.06.08  
Helse- og sosialkomite 09.06.08 38/08  
Bydelsutvalget 19.06.08  
 
 
BYDEL NORDSTRANDS HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FREMTIDENS 
ELDREOMSORG I OSLO, SYKEHJEMSBEHOVSPLAN OG SOSIALE 
BOLIGVIRKEMIDLER  
Saksfremlegget er ikke ferdigbehandlet. Omdeles i møtet. 
 
Høringsdokumentet kan hentes i resepsjonen i bydelsadministrasjonen. 
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	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
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	Til komiteene, ungdomsrådet , rådet for funksjonshemmede og eldrerådet 
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees.
	Til arbeidsmiljøutvalget
	1. Arbeidsmiljøutvalget uttrykker tilfredshet, og har sterk tro på at samlokalisering som foreslått overfor bydelsutvalget vil representere et godt bidrag for å påvirke de  arbeidsmiljø faktorer positivt. 
	2. Arbeidsutvalget registrer med tilfredshet den prosessdeltakelse som framgår av bydelsdirektørens utredning.
	Til medbestemmelsesutvalget
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees.
	Til bydelsutvalget
	1. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontraktsmessige bestemmelser tilknyttet etablering av NAV-Nordstrand, for den kommunale delenes vedkommende, slik denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre.
	2. Bydelsdirektøren er i bydelsutvalgets møte 6.mars gitt myndighet til å foreta denne anskaffelse, jf. pkt. 1. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse.
	3. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontrakt for samlokalisering av bydelstjenester/deler av bydelens organisering, slik det framkommer i bydelsdirektørens saksutredning/ slik denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast  med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre.
	4. Kontraktstidspunk/tidspunkt for å ta lokalene i brukt settes til 01.04.2010. Dette skal ikke gi bydelen høyere husleie enn hva en ville hatt om kontraktene for Ekebergveien 243 og Cecilie Thoresen svei 7 (Lambertseter helsestasjon) hadde blitt utnyttet leietiden ut. Slike kostnader kommer til fratrekk i den avtalte leiesum med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as. 
	5. Bydelsdirektøren bemyndiges til å gjennomføre/sluttføre denne anskaffelse med utgangspunkt i de føringer som ligger i saken. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse.
	6. Bydelsutvalget ser meget positivt på de sekundære løsninger som er skissert for eiendommer som blir ledigstilt (Marmorberget, hjemmetjenestens lokaler og Ekebergveien 243-  herunder utrede/avklare Oslo kommunes stilling til avtalemessig kjøpsopsjon til Ekebergveien 243 ). Bydelsdirektøren anmodes om effektivt å arbeide videre ut fra de skisserte muligheter.
	7. Som følge av at  utbygging på eiendommen Cecilie Thoresens vei 15 ikke er forankret i stadfestet reguleringsplan for området, henstiller bydelsutvalget på det sterkeste overfor plan- og bygningsetaten at Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as  sin tidligere innsendt byggesak behandles raskt, og at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan slik at oppstart ikke forsinkes.. I denne sammenheng vises spesielt til innrulleringstidspunkt for NAV-Nordstrand 01.11.2009. Hvis det skulle vise seg å være behov for å koble inn andre kommunale instanser/nivå for å ivareta tidsaspektet bes bydelsdirektøren følge opp dette forhold på en hensiktsmessig måte.  
	Vedlegg:
	1. Utkast til kontrakt
	2. Funksjonsbeskrivelse (lagt til grunn samme som for NAV)
	3. Tegningsskisser (ment som illustrasjon av en mulig løsning)
	Bakgrunn
	NAV Nordstrand (statlig arbeid og trygd samt bydelens sosialkontor skal etter innrulleringsplan være operativt siste kvartal 2009. Samtidig med denne prosess har det vært hensiktsmessig å vurdere samlokalisering av andre bydelsvise tjenester. 
	Tidligere vedtak
	Bydelsutvalgets vedtak i møte 6.3.2008, sak 25/08; Lokalisering av NAV-kontor og andre kommunale tjenester:
	1. Bydelsutvalget tar til etterretning at NAV-Nordstrand planlegges etablert i løpet av 4.kvartal 2009, og at det fremskaffes lokaliteter i ”Lambertseter området” 
	2. Etablering av NAV-Nordstrand er en etablering hvor både stat og kommune samhandler om en samlokalisering. Bydelens engasjement ved denne fremskaffelse ivaretas av bydelsdirektøren.
	3. Bydelsutvalget mener prinsipielt at det er gunstig for bydelens service/tjenestetilbud til brukere av bydelens tjenester at disse samlokaliseres på en hensiktsmessig og effektiv måte i ”Lambertseter området”, fortrinnvis i samme bygg hvor NAV-Nordstrand etableres. 
	4. Bydelsutvalget ser positivt på å avklare muligheter for etablering av bydelstjenester jf. vedtakets pkt. 3. 
	5. Bydelsdirektøren ivaretar mulig fremskaffelse av lokaler, jf. vedtakets pkt. 4 og 3. 
	6. Bydelsutvalget tar endelig stilling til eventuell ny lokalisering – med unntak av NAV-Nordstrand - når det fremlegges sak hvor økonomi og fordeler/ulemper er avklart. 
	Anskaffelsesbestemmelser
	De ordinære regler for anskaffelse gjelder ikke i dette tilfellet. Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 pkt. 2 angir kontraktstyper som ikke er omfattet av forskriften. I denne bestemmelse punkt b heter blant annet: 
	Kontrakter på erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. 
	”Lokaler for NAV Nordstrand
	og Bydel Nordstrand
	I samarbeid med Oslo kommune v/ Bydel Nordstrand
	skal det i 4. kvartal 2009 etableres NAV kontor med 
	beliggenhet i Lambertseterområdet. 
	Kontoret vil få ca 55 arbeidsplasser
	på inntil 2.000m2 gulvareal, hvorav ca. 500m2
	gulvareal bør være i gateplan.
	Tilbudsfrist 26. mars 2008.
	NAV Oslo, Mariboesgt.. 8,  OSLO,
	Postboks 8168 Dep.,0034 Oslo eller
	pr. e-post: nav.oslo@nav.no
	Bydel Nordstrand ønsker samtidig 
	å avklare om ytterligere inntil 5000 m2 kan stilles til
	disposisjon i samme bygg for kommunale tjenester som 
	bydelen har ansvaret for. Ca. 150 m2 gulvareal
	bør være i gateplan. Arealet kan etter nærmere avtale
	overtas suksessivt.
	Utenom mottak og andre spesialfunksjoner er tilbuds-
	dokumentene de samme som gjelder for NAV-etableringen.
	Supplerende opplysninger kan fås ved henvendelse til
	Bydel Nordstrand, Ekebergveien 243, 1112 Oslo  eller
	pr. e-post: postmottak.@bns.oslo.kommune.no 
	NAV Nordstrand
	1. Bydelsutvalget tar til etterretning at NAV-Nordstrand planlegges etablert i løpet av 4.kvartal 2009, og at det fremskaffes lokaliteter i ”Lambertseter området” 
	2. Etablering av NAV-Nordstrand er en etablering hvor både stat og kommune samhandler om en samlokalisering. Bydelens engasjement ved denne fremskaffelse ivaretas av bydelsdirektøren.
	Sammenligning av kostnad mellom nåværende og saklokalisering
	Adresse
	Brutto  bygningsareal
	Leieutgifter  pr. år
	Sosialsenteret
	Cecilie Thoresens vei 1
	928
	1 663 200
	Sosialkontoret som del av NAV – bydelens andel
	samlokalisert
	1143
	2 116 400
	Merkostnad 
	453 200
	Samlokalisering av tjenester på bydel
	Bydelsadministrasjonen (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243) 
	 Bydelsdirektøren m/ staber (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243) 
	 Enhet for forvaltning og service (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243) 
	o Herunder Servicetorget (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243) 
	o Boligkontor 
	 Barnehageenhetene - ledelsen (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243) 
	 Bestillerenheten (i dag i bydelsadministrasjonen – Ekebergveien 243) 
	Enhet for forebyggende
	 Enhetsleder
	 Helsestasjon Karlsrud m/tilliggende aktiviteter/Helsestasjon Lambertseter ( samordnes i en helsestasjon) 
	 Seksjon fysio- og ergo
	 Pedagogisk fagsenter
	Enhet for hjemmesykepleie
	Enhet for Praktisk bistand 
	Enhet Barnevern 
	 Barnevernskontoret 
	 Familieteam 
	Enhet for veiledning og støtteordninger til voksne 
	  Psykiatritjenesten 
	 Norskundervisningen (etter nærmere vurdering)
	Forut for annonsering hadde NAV-Oslo/Bydel Nordstrand kontakt med 3 eiendomsbesittere i området Lambertseter/Karlsrud området. Annonseringen brakte ikke frem ytterligere leverandører/tilbydere. Den ene av disse tre viste seg ikke å være aktuell. 
	Etter en ekstra runde, hvor OBOS forretningsbygg fikk ytterligere 1 måned til å avklare sin situasjon, ble det 8.mai då. meldt tilbake at  Lambertseter senter syd skal underkastes regulering som vil ta tid. På tross av interesse melder OBOS forretningsbygg derfor at de ikke kan komme med tilbud innen de satte frister. Bydelsdirektøren vurderer dette tidsfaktoren så usikker at de ikke lenger representerer et reelt alternativ.
	Tjenestested
	Adresse
	Brutto  bygnings-areal
	Leieutgift-er  pr. år
	M2pris
	Boligkontoret
	Cecilie Thoresens vei 1
	120
	186480
	1554
	Sosialtjenesten
	Cecilie Thoresens vei 1
	928
	1 476 720
	1591
	Flere tjenestesteder    
	Raschsvei 38
	1311
	1 449 398
	1126
	 Barnevern
	 
	 Karlsrud helsestasjon
	 
	 Familiesenter / åpen barnehage
	 
	 Pedagogisk fagsenter
	 
	Hjemmetjenesten
	Cecilie Thoresens vei 11
	849
	986 844
	1162
	Administrasjonen
	Ekebergveien 243
	2321
	3 341 268
	1440
	Ergo/fysio / familieteam (2)
	Østerliveien 42-44
	665
	910 385
	1369
	Psykiatriteam og enhetsleder bo- og
	Dagtilbud (2)
	Marmorveien 2
	101
	138269
	1369
	Lambertseter helsestasjon (1)
	Cecilie Thoresens vei 7
	330
	560 000
	1697
	c
	Sum
	6625
	9 049 364
	(1) Bydelen hadde større kostnader til helsestasjon før en på nyåret flyttet til midlertidige lokaler grunnet utvikling av nye Lambertseter senter. Dagens kostnadsnivå i den midlertidige helsestasjon på Lambertseter kan ikke vurderes som ”normalt” nivå, da arealet her er mindre enn hva en måtte lagt til grunn i en permanent løsning.
	(2) Det er her benyttet gjennomsnittspris av de øvrige leieforhold som inngår i saken 
	Sted
	Adresse/kommentarer
	Brutto  bygnings-areal
	Leieutgift-er  pr. år
	M2pris
	Samlokalisering Lambertseter
	11 100 000  
	1850
	Flere tjenestesteder
	 Forskjellige adresser
	9 049 364
	Snitt  1366
	Differanse - merutgift
	2 050 636
	Sted
	Adresse/kommentarer
	Brutto  bygnings-areal
	Leieutgift-er  pr. år
	M2pris
	Differanse - merutgift
	2 050 636
	Herav merutgift knyttet til NAV
	453 200
	Merutgifter knyttet til helsestasjon 1)
	812 000
	Korrigert merutgift
	785 436
	Arealet til helsestasjon; bto 1220m2 kan synes som et noe høyt tall, og må vurderes ytterligere ift. de funksjoner som skal dekkes.
	Tjeneste sted                                                 
	adresse
	Utløpsdato
	Oppsigelses-
	tid
	Sosialsenteret
	   Cecilie Thoresens vei 1 
	30.11.2009
	Utløper uten oppsigelse, her kan det bli behov for noe forlengelse
	Boligkontoret
	   Cecilie Thoresens vei 1
	30.11.2009
	Utløper uten oppsigelse, her kan det bli behov for noe forlengelse
	Barnevern, Karslrud helsestasjon, Familiesenter/ åpen barnehage, pedagogisk fagsenter 
	   Raschsvei 38
	30.09.2009
	 Fast til utløpsdato
	Administrasjon/div. enheter
	Ekebergveien 243
	31.03.2011
	Fast til utløpsdato,  
	Ergo/fysio og barnevernets familieteam
	Østerliveien 42-44
	Hjemmetjenesten
	Cecilie Thoresens vei 11
	12 mndr
	Lambertseter helsestasjon
	Cecilie Thoresens vei 7
	14.02.2001
	Fast til utløpsdato
	Marmorberget seksjon psykiatri
	Marmorveien 2d
	1)
	1)
	Bo- og dagtilbud
	Marmorberget 2d
	1)
	1)
	Tjeneste sted                                                 
	adresse
	kommentarer
	Sosialsenteret
	   Cecilie Thoresens vei 1 
	Ved samlokalisering er det NAV-Nordstrand sine lokaler som tidsmessig vil bli prioritert. Det er usikkerhet ved om ferdigstillelse kan skje før 30.11.2008. Dette er et forhold som en må ta opp med utleier. 
	Boligkontoret
	   Cecilie Thoresens vei 1
	 Boligkontoret planlegges flyttet til Ekebergveien 243 allerede i løpet av forsommer 2008. Psykiatriteamet tenkes da flyttet fra Marmorberget til Cecilie Thoresens vei 1, og dermed frigjøres areal på Marmorberget til den tjenesteytende virksomhet
	Barnevern, Karslrud helsestasjon, Familiesenter/ åpen barnehage, pedagogisk fagsenter 
	   Raschsvei 38
	Administrasjon/div. enheter
	Ekebergveien 243
	Ergo/fysio og barnevernets familieteam
	Østerliveien 42-44
	Ikke noe spesielt å anføre
	Hjemmetjenesten
	Cecilie Thoresens vei 11
	Tenkes benyttet til barnehage
	Lambertseter helsestasjon
	Cecilie Thoresens vei 7
	 Midlertidig lokale
	Marmorberget seksjon psykiatri
	Marmorveien 2d
	Tenkes benyttet til botilbud 
	Bo- og dagtilbud
	Marmorberget 2d
	Prosess
	Prosessen som har vært og som skal fortsette kan deles inn i 3 faser:
	Fase 1 – Samhandling med NAV-Oslo for å finne fram til egnet lokale og plassering.
	 Forberedende kontakt mellom NAV-Oslo og bydel
	 Undersøke muligheter og betingelser for samlokalisering av bydelstjenester
	 Nødvendig politisk behandling i bydel – jf. Bydelsutvalgets behandling i møte 6.mars 2008
	 Offentlig annonsering, og oppfølgende avklaring av om tilbydere hadde gitt arealmessig realistisk tilbud, dette gjelder både NAV og bydel
	 Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud innen både NAV og bydel er i separate møter (separate i forstand NAV og bydel) orientert om behandlingen så langt, og de prinsipper som legges til grunn.
	 Behandling av kontrakt
	 Endelig godkjennelse av beslutning om lokalisering eller ikke.
	 Bystyrets behandling av kontrakt
	 Prosess innad i organisasjonen (arbeidsgiver, hovedtillitsvalgte, vernetjeneste)
	 Formell behandling av løsning i partssammensatte utvalg
	Iht  kontraktsutkastet kan slike prosesser løpe fram til 30.9.2008.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Både arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud har som utgangspunkt at dette vil utløse positive konsekvenser for arbeidsmiljøet. Dette kommer en detaljert tilbake til overfor de partssammensatte utvalg, jf. fase 3 i kapitlet ”Prosess”.
	Samlokaliseringen berører ca. 350 arbeidstakere i bydelen, herav mange som bare tidvis er innom dette stedet; og spesielt kan nevnes hjemmetjenesten.
	To syn – eget kontor eller åpent landskap (kilde: MEMU (et NAV tidsskrift)
	”Spørsmål om åpent landskap eller cellekontor er en het potet. Åpens landskap kan gi mersmak. Eller havne i vrangstrupen.”
	JA. Noen har evne til å koble ut verden rundt seg, men mange må ha ro for å kunne konsentrere seg.  Må man lese entekst flere ganger for å oppfatte innholdet, går det utover effektiviteten. Mangel på konsentrasjon kan også føre til skrivefeil. Jeg mener at arbeidet vårt forutsetter konsentrasjon 
	Er støy og konsentrasjonsproblemer gode argumenter for å slippe ?
	NEI. Slike argumenter er ikke gode nok på permanent basis,  men kan knyttes opp mot spesielle tilfeller. Dersom en medarbeider trenger å isolere seg for å jobbe med problemstillinger som krever særskilt konsentrasjon, bør stillerom eller avlastningskontor stå til disposisjon  
	JA. Ja de aller fleste av oss er omstillingsdyktige, og jeg har selv klart å venne meg til det. Jeg gjør jobben min, men bruker mer krefter enn før. Jeg har vent meg til at jeg blir fortere sliten og har mindre overskudd til å jobbe overtid
	Kan man venne seg til å sitte i åpent landskap?
	JA. Min erfaring er at de fleste venner seg til åpne landskap, og at de etter hvert trives bedre med dette enn med cellekontor. Åpne landskap understøtter kompetanseheving
	JA. Man bør kunne få fritak, men egentlig  bør alle som ønsker det få muligheten til å ha et eget kontor. Forskjellbehandling er farlig. Dette handler også om tilrettelegging. NAV ber stadig arbeidsgivere om å tilrettelegge for sine ansatte , men på noen områder er vi faktisk dårligst i klassen selv.
	Bør man ut fra visse kriterier kunne få fritak?
	BÅDE JA OG NEI. Det bør utvises godt skjønn, og man bør jobbe sammen for å finne hensiktsmessige løsninger. I svært mange tilfeller er fordelene ved landskap større enn ulempene, tror jeg
	JA. I en travel hverdag er det godt å ha sitt eget kontor og en dør å lukke. Det finnes mange årsaker til at man ikke ønsker at alle skal se eller høre deg til enhver tid. Jeg tror også at det vil medføre mer ro rundt arbeidsdagen og dermed økt produktivitet.
	Er cellekontor den optimale løsningen?
	NEI. Det er utrolig kjedelig og asosialt å sitte i cellekontor
	JA. Hvis man skal følge reglene rundt personvernet slavisk, vil åpent landskap medføre brudd på disse .Alle får nå vite mer enn de fikk vite før, og slik sett har vi løsnet litt på taushetsplikten. I et landskap er det dessuten umulig å gjemme ting unna. Så lenge brukerne ikke har tilgang til landskapet, ser jeg imidlertid  ikke de helt store problemene.
	Kan personvernet lide av åpne kontorløsninger?
	NEI. Det er fullt mulig å utarbeide gode rutiner som ivaretar reglene for personvern. Videre vil for eksempel et landskap satt sammen av tverrfaglig personell, nettopp ha som hensikt å dele informasjon om en bruker, for å finne fram til den beste løsningen for denne.
	Ovenstående er kun medtatt for å vise diametrale syn, samtidig som dette er greit å ta med seg som et bakteppe inn ved senere behandling av arbeidsmiljø og lignende. Bydelsdirektøren presiserer at samlet areal i denne saken har utgangspunkt i landskapskonseptet.
	 Økonomisk større kostnad – beregnet til avrundet 785 000 ekskl. parkeringskostnader pluss 300 000,- til  parkering (merkostnadene utover dette ville ha påløpt under alle omstendigheter)
	 Usikkert om parkeringsvolum er tilstrekkelig
	 Effektivisering av personale/ressurser
	o Samlet ledelse –  tidsbesparende ift. møter, og mer effektiv samhandling 
	o Åpner for ytterligere å vurdere effektivisering av fellesfunksjoner
	 Bedre tilretteleggelse av tverrfaglig samarbeid- og utvikling – mer effektiv samhandling
	 Generelt mulighet for positiv utvikling av arbeidsmiljørealterte forhold
	o Ansatte blir raskere og bedre kjent med hverandre
	o Felles kantine
	Konsekvenser for brukerne
	 Fordel å flere tjenester på samme sted. Flere er brukere/fullmektig/pårørende for flere av tjenestene
	 Bedre kommunikasjoner. Både i dag og på sikt forventes å være en bedre kommunikasjon til Lambertseter enn til eks.vis Seter/bydelhuset. Off. kommunikasjoner på tvers i bydelen synes ikke tilfredsstillende; dette uavhengig av samlokalisering eller ikke. 
	 Økt effektivitet /tidsutnyttelse i virksomheten som kommer brukerne til gode
	 Nærhet for en større del av befolkningen, se nedenfor. Dette har ikke til hensikt å markere absolutt tilhørighet til Lambertseter vs. Seter.
	Tabell 7: Sammenstilling av befolkning som geografisk mest sokner til Lambertseter og Seter.
	Parkering/biloppstilling
	 For besøkende/publikum legger en opp til at en benytter seg av betalbar parkering. Det bør dog sikres parkeringsareal for funksjonshemmede. 
	 Bydelens ansatte kommer fra mange steder og en må påregne at ansatte også vil komme i privatbil. Et visst volum av parkeringsplasser bør derfor sikres. Dette bør kartlegges nærmere i den senere prosess. Dette er ikke ensbetydende med at innmeldt behov og leie av areal vil samsvare.
	 Bydelens leaser biler, i antall ca. 36 mindre biler og 3 busser. Parkeringsareal for disse kan være utvendig, og arrangeres slik at det for små biler kan lages plasser hvor 2 biler i et organisert opplegg kan benytte en  (1 )parkeringsplass.
	 Det er fremforhandlet dedikert område med 34 plasser, hvorav 20 er innvendig. Da de 14 uteplassene gir rom for 28 mindre biler, betyr dette en samtidig plassering av 48 biler. Oppnådd pris er kr. 300 000,- , og gjennom hele leieperioden (10 år) skal disse antall plasser og pris ivaretas, selv om det kan være aktuelt å ta utearealet i bruk til annet formelt i løpet av denne perioden.
	Sekundæreffekter
	 Det arbeides videre med å etablere barnehage i denne bygningen. Denne vil kunne gi plass til 70-100 (anslag) ekvivalenter. Det må selvfølgelig gjøres påkostninger for å bringe bygget i tilstrekkelig god standard til det aktuelle formål. Allikevel mener en dette vil bety besparelse (lavere husleie) enn å bygge nytt. 
	Marmorveien 2d (Marmorberget samlokaliserte boliger)
	 Her vil være areal som kan omdisponeres til andre formål. Anslagsvis 7-9 hybler/leiligheter. Det arbeids med dette i forhold til unge mennesker som trenger botrening (tidsbegrensede avtaler). Dette vil ventelig gi besparelser i forhold til dagens kostnadsnivå/mer kjøp av tjenester.
	Ekebergveien 243
	 Også i forhold til Ekebergveien 243 kan en tanke være å etablere bydelens ”storbarnehage” her. Dette arealet vil anslagsvis kunne gi rom for 350-400 plasser (beregnet ift. store barn). Det vil nok være nødvendig å sikre uteareal utover hva som ligger til eiendommen, og en tenker da å se under ett arealet i området mot Rødstua barnehage hvor både Omsorgsbygg Oslo KF og Friluftsetaten er eier av areal.
	Bydelsdirektøren ønsker å være helt tydelig på at disse sekundærvirkninger ikke er utredet, og tar alle nødvendige forbehold, både når det gjelder anslagsvis kvantifisering og ev. andre hindringer som kan umuliggjøre disse tanker.  
	Hvis tankene som her tas fram er realiserbare vil sekundæreffektene være meget gunstige. Økonomisk må en på dette tidspunkt kunne anta at reduserte investeringskostnader  i forhold til nybygg vil være ikke ubetydelige. Sett opp mot den mer matematisk ”reelle” merkostnaden på  ca. kr. 785 000,- pluss parkering på kr. 300 000,-, kan hende disse kostnadene er tatt inn igjen her, og med effekt økt tjenestetilbud til prioriterte områder innen bydelens ansvarområde.  
	Kontrakter utover 5 år – i dette tilfelle 10 år med opsjon – skal forelegges bystyre til sluttbehandling. Bydelsutvalget blir i forhold til det kontraktsmessige innstillende myndighet.
	Ved vurdering a arealbehov for ”kontorløsningen” kan en ta ett av følgende utgangspunkt:
	 Celleløsning
	 Landskapsløsning, men med gruppevis inndeling (ikke bare et stort areal)
	 Kombinasjon av celle/landskapsløsning
	Etter drøfting i bydelsdirektørens ledergruppe og med informasjon til hovedtillitsvalgte/hovedverneombud tas utgangspunkt i landskapsløsning. Dette utløser varierende behov for stille rom/møterom. I tillegg til å ha slike rom i alle etasjer etableres et møtesenter i underetasje:
	 Gir den fordel at publikum og andre eksterne besøkende ikke trenger å komme inn i  det åpne landskapet.
	 Hjemmetjenesten har behov for mange samtidig brukende møterom. På andre tider av dagen står disse tomme, og derfor er disse lagt til et møtesenter, slik at maksimal fellesbruk oppnås, og med det reduksjon i arealet. 
	 Kantine etableres sentralt i huset (3 etasje) og skal brukes av alle. Dette arealet vil også utgjøre BU-sal og dekke andre behov for større møter utenom ordinær arbeidstid
	 NAV-Nordstrand og bydelens servicetorg er på 1 plan, men helt atskilt. Dette ut fra NAV-stat føringer.
	 Denne modellen er fleksibel ved at det er et godt volum med møterom/stille rom.
	En rendyrket celleløsning ville utløst mer-husleie på anslagsvis 2,25 mill. årlig. Dette er vanskelig å forsvare, og bydelsdirektøren ser den enesteten reelle mulighet at forankringen er knyttet til landskapskonseptet.  
	Det legges ved skissetegninger til illustrasjon om hvordan en løsning kan være, men dette er tema som det skal arbeides videre med i fase 3.  
	Utstyr og inventar
	For å oppnå effektivitet og fleksibilitet er det nødvendig med oppgradering av teknisk infrastruktur, noe på generelt grunnlag og noe ut fra utgangspunktet ”landskapskonseptet”:
	 Telefoni – Både ut fra dagens situasjon, og ut fra behovet for å gå fra landskap til stille rom for å gjennomføre en del samtaler, er mobilt utstyr nødvendig¨
	 For å bruke felles møterom (gjelder i utgangspunket alle møterom, også utenfor møtesenteret) er det behov for et effektivt og sikkert bookingsystem
	 Bydelens inventar representerer for svært manges vedkommende en dårlig standard, og fornying er generelt ønskelig, men har i den økonomiske situasjon bydelen har vært i ikke vært noe sentralt tema. Landskapsløsningen utløser effektiv møblering, noe dagens utstyr ikke kan representere. 
	 Teknologisk og møbleringskostnader kan anskaffes av bydelen og finansieres gjennom leieavtalen hvis ønskelig. Det undersøkes mulighet for tilskudd fra Oslo kommune sentralt. 
	I kontrakten er det altså lagt inn finansiering av utstyr og inventar som kan benyttes hvis en finner dette hensiktsmessig. Dette ligger såpass fram i tid at en ikke går inn på dette her utover hva som er omtalt av behov ovenfor. Hvis det finnes andre måter å finansiere på som er mer hensiktmessig vil slike alternativer også bli vurdert.
	Fellesutgifter, hva dette er fremkommer av kontrakten , ligger normalt mellom kr. 200,- til 250,- pr. m2/år. Bydelsdirektøren forventer – uten å ha gått nærmere inn på dette – at det heller bør ligge en mindre økonomisk gevinst enn det motsatte. Et mindre areal indikerer også dette. 
	Bydelsdirektøren går derfor ikke nærmere inn på dette forholdet tilknyttet denne behandling.
	Flytteprosessen kan legges opp på flere måter, og dermed med forskjellige kostnadsnivåer. Hvordan dette skal  gjøres hører ikke denne saken til, men kommenteres fordi det knytter seg en engangskostnad til dette momentet.
	Etableringssted – reguleringsmessige forhold
	Den angjeldende utbygging er ikke hjemlet i stadfestet reguleringsplan, noe det arbeides med for et større område, hvor altså dette arealet inngår. Utbygger er derfor avhengig av dispensasjon fra dagens stadfestede reguleringsplan for å kunne gjennomføre avtalen. Bydelsdirektøren finner det riktig å be bydelsutvalget vektlegge dette forhold ved denne behandling, spesielt ift.  innrulleringstidspunkt for NAV-Nordstrand 01.11.2009
	1) Prosessen med etablering av NAV-Nordstrand har kommet relativt sent i gang. Samlokaliseringen har først skutt fart etter at det ble etablert et tett og aktivt samarbeid mellom NAV-Oslo og bydelsdirektøren. Det haster med å velge etableringssted/kontrakt for i størst mulig grad å kunne overholde innrulleringstidspunkt 1.11.2009.  
	2) Byggekostnader har steget sterkt de siste årene, og dermed leiepriser. Ved kontraktsinngåelse for et par år siden ville en sannsynligvis sett et annet kostnadsbilde.  Men det er dagens situasjon en nå skal forholde seg til.
	3) For den videre detaljeringsprosess er det tatt utgangspunkt i landskapskonsept, som vil gi reduserte kostnader i forhold til cellekontor konseptet på årlig ca 2,25 mill kroner
	o På mange måter representerer dette noe nytt, spennende, utfordrende og stimulerende, men som det i forkant er viktig å ha en prosess på i organisasjonen
	4) Ved denne samlokaliseringen åpnes det for sekundæreffekter ved å bruke disse leieobjektene til prioriterte tjenesteytende tilbud. 
	5) Den matematiske merkostnad ved samlokalisering  antas å kunne spares inn, og mer enn det, hvis sekundærvirkningene gjennomføres. 
	6) Store deler av virksomheten får et bedre grunnlag for modernisering og effektivisere personalbruken; til beste for de bydelen er satt til å tjene..
	Oslo, den 2.juni 2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
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Møte: Helse- og sosialkomiteen 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: tirsdag 13. mai 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H) Leder  
   
Tilstede: Frode Woldsund ( Krf) Nestleder 


Ulf Stigen (Frp) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Gidske Spiten (V) 
Tom Lium (H) 
 


 


   
Forfall: 


 


 


 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte: Kari Skredsvig, enhetsleder for 


Bestilleravdelingen 
 


   
Møtesekretær: Ivar Andreas Nyhus  
 
Åpen halvtime 
 
Ingrid Hole møtte som personlig, engasjert venn av et ektepar i bydelen der mannen i familien 
er sterkt pleietrengende. I lang tid har hun kjempet sammen med familien mot bydelen for å til 
et tilfredstillende omsorgstilbud i sykehjem. Kona som er 62 år har pleid mannen hjemme 24 
timer i døgnet i lang tid. Ekteparet føler at de ikke har kommet gjennom i bydelen og fått de 
tjenestene de har krav på. Kona er av utenlandsk opprinnelse og  kan dårlig norsk. Hun føler 
at de ikke blir tatt på alvor i møtet med Bestillerenheten. Hun har ikke pensjonsrettigheter i 
Norge og kan heller ikke gå ut i jobb da hun har tungt pleieansvar hjemme. Familien har 
klaget til bydelen flere ganger, men får ikke svar før etter flere måneder. I 2008 startet 
bydelen med en ny vurderingsrunde for opphold på korttidsavdeling for mannen, tiltross for at 
han hadde fått innvilget opphold hver 8. uke i 2007. Ingrid Hole mente også at bydelen 
trenerte klagene som ble sendt. Hun lurte på hvorfor det var så vanskelig for bydelen å få til 







en fast rutine for korttidsopphold i sykehjem?  Hun mente Bestilleravdelingen var en propp i 
bydelens system. Derfor henvendte hun seg nå til politikerne. Kan vi gjøre noe sammen? Hun 
etterlyste også hvordan Bestilleravdelingen kunne få til en helhetstenkning rundt de som 
virkelig trenger pleie og bedre kunnskap hos pleierne om brukerne de står overfor. Tilslutt 
leverte hun et notat om saken til komiteen. 
 
Informasjon  
Kari Skredsvig, leder for Bestillerenheten informerte komiteen om avdelingens situasjon og 
mange utfordringer. Hun redegjorde for organiseringen  med tre teamledere – innsatsteam, 
pleie- og omsorgsteam og barn/funksjonshemmede. Tilgjengeligheten til Bestillerenheten er 
bedre for brukerne etter opprettelsen av nytt servicetorg, der det nå er en egen person som tar 
imot alle henvendelser fra publikum. Utfordringen mot sommeren er antallet 
utskrivningsklare pasienter som blir utskrevet fra Ullevål. Dette øker trykket og kostnadene 
for bydelen.  
 
Bydelen vurderer sine tjenester ut fra lover og regler. Et team som vurderer sykehjemsplasser 
og vedtak bestående av enhetsleder, bydelsoverlege, assisterende bydelsdirektør og konsulent. 
 
For å sikre riktigere omfang av vedtak på tjenestene er det opprettet et formalisert samarbeid 
med hjemmetjenesten. Utfører har også plikt til å melde fra til oss dersom omfanget på 
tjenesten er for høyt eller lite.  
 
Handlingsrommet rundt de lovpålagte oppgavene er begrenset.  
Politikerne i Helse- og sosialkomiteen mente at de hadde vedtatt et budsjett med et visst antall 
sykehjemsplasser som de måtte stå bak.  
Komiteen takket for nyttig og god informasjon fra Bestillerenheten. 
 
Komiteen ba om: 
 


1. Helse- og sosialkomiteen ønsket å få en sak om den siste brukerundersøkelsen gjort av 
Helse- og velferdsetaten opp på neste møte. 


2. Komiteen ønsket også å få en oversikt over antall klagesaker fra lokal klagenemnd.  
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 24 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og sosialkomiteen 2008............... 1 
Sak 25 /08  Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 2008.................................... 1 
Sak 26 /08  Avviksrapportering for mars 2008 .......................................................................... 1 
Sak 27 /08  Budsjettjustering mai 2008 ..................................................................................... 2 
Sak 28 /08  Invitasjon til deltakelse i kvalitetskommueprogrammet ......................................... 3 
Sak 29 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 4 
Sak 30 /08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 ............................................ 5 
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Sak 24 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Merknad fra Mona Verdich (H): Ved oppropet til møtet og i protokollene må partitilhørighet påføres 
etter navnet på medlemmene i komiteen. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes  


 


Sak 25 /08  Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 
2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering:  
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 26 /08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 







Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 2008 til behandling 
i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Komiteen viser til side 6 i vedlegget til saken - Pleie- og omsorg i hjemmet:  
Hvorfor er utgiftene til de private leverandørene større enn de kommunale? Komiteen ber om 
et notat til neste møte som forklarer nærmere de 1,4 millioner kroner i merforbruk.  
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


 Sak 27 /08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
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Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 


 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 


nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 


budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


 Sak 28 /08  INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 


 Sak 29 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Komiteen vil bemerke følgende til kapittel 16 i vedlegget - Enhet for bestiller:   
I organisasjonskartet mangler det en boks for funksjonshemmede og ansvar TT-kjøring. Det er også 
uklart for komiteen hvor hjemmebaserte tjenester ligger i organisasjonskartet i forhold til 
bestilleravdelingen. 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 


 Sak 30 /08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling 
i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering:  
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 
Oslo , 14.05.2008 
 
 
 
 
Leder           
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Bydel Nordstrand – 2008 Avviksrapport mnd 4 pr 30.04.2008 
 
 
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
I kommentarfeltet er det oppført nr. som henviser til kolonnenummer 
 
Oppgradert prognose pr 30.04.2008 viser et merforbruk på 14, 193 mill kroner.  Denne 
prognosen er gjennomarbeidet i henhold til vanlig avviksprosedyre i bydelen.  
 
I tertialrapport oversendt rådhuset innen fristen 08.05.2008 ble det meldt merforbruk på 
13,409 mill kroner – hvilket samsvarer med meldt prognose pr 31.03.2008. 


 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Prognose 2008 pr april 
 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korr 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mars 


Aktiv 
prognose 


april 
Endring


Bestillerenheten 359 445 359 445 120 261 127 746 -7 485 -6 751 -10 458 -3 707
Kommentarer Bestillerenheten 
(Består av kjøp innen PUH-tjenester, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, 
TT-kjøring, Trygghetsalarm, personlig assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private 
barnehager): 
 
Bydelen har en budsjettert nedtrapping av sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som ligger noe høyere. For 
januar var det brukt i snitt 526 plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april var det på 519 plasser.  Dette er i 
overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med nedtrappingsplan til et prognostisert 
gjennomsnitt på 504 plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at 
man ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus skriver ut mange pasienter tilknyttet sommerferieavvikling. 
 
Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter enn 
budsjettert.     
 
TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk er økte vedtak 
og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er at benyttelsen av 
TT-kjøring er lavere enn faktisk innvilget TT-kjøring. 
 
Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 3,3 
mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en 
av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med 
oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester. 
 
 
Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i 
budsjettet.   
 
Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen er 
vurdert i ut fra økende aktivitet.  
Service- og 
forvaltningsenheten 22 470 22 470 7 742 7 375 368 -16   16
Kommentarer Service- og forvaltningsenheten (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) : 
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de 
opprinnelige beskrivelser. 
Enhet for forebyggende arbeid 46 470 47 275 16 995 16 602 394 -83 660 743
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Prognose 2008 pr april 
 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korr 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mars 


Aktiv 
prognose 


april 
Endring


Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk fagsenter, 
feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter): 
 
Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å være noe høyere enn tidligere prognostisert.  
 
Mindreforbruk tilknyttet til helsestasjon og ergo-/fysioterapi. 
Enhet for bo- og dagtilbud 50 628 50 628 18 898 17 462 1 436 1 561 1 920 359
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av 
bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten. 
 
Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester. 
 
Nattjenesten opphører fra 1.4.2008 – og kjøpes fra Bestillerenheten. 
 
 
Enhet for SFO 9 525 9 525 5 350 4 748 602 353 55 -298
Kommentarer Enhet for SFO (består av SFO og spesialbaser for SFO): 
 
Prognostisert forbruk for SFO ser ut til å samsvare med budsjett. 
Enhet for barnehager Nord 16 297 16 427 7 301 6 527 774 191 326 135
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager, familiebarnehager og barneparker): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart 
er i henhold til budsjett. 
Enhet for barnehager Sør 17 526 17 595 7 314 6 640 675 28   -28
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart 
er i henhold til budsjett. 
Enhet for hjemmesykepleie 62 341 62 341 22 804 25 761 -2 958 -2 750 -2 750   
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt nattjeneste og flexiteam): 
 
Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  Høyere vedtak av timer og 
høyere forbruk pr utført time enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier en 
redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte timer. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte timer. Det 
forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep av utgifter 
tilknyttet vikarmidler og tillegg.  
 
I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel).  


Enhet for praktisk bistand 18 682 18 682 6 858 6 997 -139 630 630   
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) 
 
Mindreforbruk pga vakant stilling som enhetsleder. 
Enhet for veiledning og støtte 
for voksne 81 285 86 598 29 847 28 255 1 591 1 760 2 619 859
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Prognose 2008 pr april 
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budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korr 
regnskap Avvik 


Aktiv 
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mars 


Aktiv 
prognose 


april 
Endring


Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg, kjøp av plasser psykiatri, Herregårdsveien 4,  
Marmorberget samlokaliserte boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak) 
 
Økonomisk sosialhjelp: Prognosen har iberegnet at bydelen får redusert budsjettramme på økonomisk sosialhjelp som 
følge av regnskap 2007 på 0,35 mill kr.  Høye utbetalinger tilknyttet sosialhjelp de første månedene – disse er normalisert 
fom mars. 
 
Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill kr. 
Enhet for barnevern 50 229 50 229 17 126 20 540 -3 414 -8 072 -6 935 1 137
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første 
månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye 
kostnadskrevende tiltak.  
 
Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen familien.  Dette har 
også gitt en positiv endring på prognosen. 
 
Økonomi - plan og budsjett 48 504 48 304 16 272 16 439 -167       
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap, lønn, AFP/uførepensjoner og bydel felles): 
 
Tidligere meldt merforbruk AFP/midlertidig uførepensjon er redusert. Prognosen forutsetter ingen økte vedtak.  
Personal og org.utv. 2 753 2 753 1 052 1 549 -497 -260 -260   
Kommentarer Personal og org.utv  (består av personal, tillitsvalgte og overtallige): 
 
Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har betalingsansvar for. 
Samfunn og helse 2 371 2 371 859 626 232       
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
Bydelsdirektør 3 631 3 631 1 306 1 396 -90       
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
SUM Bydel Nordstrand 792 157 798 275 279 985 288 663 -8 678 -13 409 -14 193 -784
 
Hva menes med vår aktive prognose: 
Utgangspunktet for økonomioppfølging er at man gjennomfører vedtatt aktivitet ut fra vedtatt 
budsjett og vedtatte forutsetninger.  Ved gjennomføringen kan det oppstå avvik i forhold til 
det man har planlagt.  En gjennomgående hovedregel er at man ved alle tjenester som tilsier et 
merforbruk i forhold til det som er budsjettert igangsetter aktive tiltak for å holde budsjettet. 
 
Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad 
gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  
Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til 
budsjett.   
 
Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt 
område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaulerende 
måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  
I praktisk betydning vil dette si at man ikke bare kan melde et merforbruk i prognosen før 
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man har sikret at absolutt alle mulige korrektive/aktive tiltak er prøvet.  Reelt sett medfører 
dette en risiko på at man setter en for optimistisk prognose. 
 
Risikovurderingene blir derfor svært viktig. Hovedområdene innen risikovurdering for Bydel 
Nordstrand er antall sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, barnevernstiltak utenfor familien og 
økonomisk sosialhjelp.  I avviksrapporteringen har man derfor valgt å legge større fokus på 
disse områdene. 
 
Eksterne forutsetninger: 
Prognosen forutsetter  


1. at bydelen som følge av ny 3%-regel tilknyttet merforbruk for 2006 og 2007 skal 
inndekke for tidligere års merforbruk 14,2 mill kr, dvs 21,5 mill kr for 2007 og  
tilbakeføring av rammereduksjon på 7,3 mill kr for 2006. 


2. at bydelen mottar 2,5 mill kr av sentral avsetning til høye døgnpriser barnevern. 
3. at bydelen ikke får ekstra pågang av pasienter i forbindelse med sommerferieavvikling 


ved Ullevål universitetssykehus. 
4. at refusjon for ressurskrevende tjenester tilsvarer det en har forutsatt i prognosen. 
5. at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. 


 
 
Interne forutsetninger: 
Prognosen forutsetter  


1. at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året  
2. at antall utførte timer hjemmesykepleie reduseres i henhold til nedtrappingsplan 
3. at hjemmesykepleie greier å utføre tjenesteproduksjon i samsvar med vedtatt pris for 


utførte timer. 
4. at prognostisert aktivitet for barnevern er reell 
5. at prognostisert utgift pr bruker og antall brukere innen økonomisk sosialhjelp 


normaliseres i samsvar med budsjett  
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Prognose 2008 pr mars pr funksjon  Aktiv 
prognose Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100  
Administrasjon 120 20
Administrasjonslokaler 130 66
Premieavvik 170  
Diverse fellesutgifter 180  


Interne serviceenheter 190 -725


Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har 
betalingsansvar for. 
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 
2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra 
de opprinnelige beskrivelser. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 10
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 1 365 Mindreforbruk tilknyttet fysio og psykiatri. 
Råd, veiledning og sosial 
forebyggende arbeid 242 283
Tilbud til personer med rusproblemer 243 300
Kommunalt disponert boliger 265 -126
Kommunale sysselsettingstiltak 273  


Introduksjonstilbud 275 1 000


Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet 
introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill 
kr. 


Bistand til etablering og 
opprettholdelse av egen bolig 283 161
Fysisk tilrettelegging og planlegging 300  
Boligbygging og fysiske 
bomiljøtiltak 315  
Drift av lokale veier 333  
Rekreasjon i tettsted 335  
Naturforvaltning og friluftsliv 360  
Kulturminnevern 365  
Andre kulturaktiviteter 385 60
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og 
nærmiljø 2 414


Førskole 201 516


Styrket tilbud til førskolebarn 211 400
Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å 
være noe høyere enn tidligere prognostisert. 


Førskolelokaler og skyss 221  
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   916


Skolefritidstilbud 215 55 
Skolelokaler og skyss 222  
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -120
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 142
Barneverntjeneste 244 23
Barneverntiltak i familien 251 -458


Barneverntiltak utenfor familien 
 
 


252 
 
 -6 500


Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  
Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første 
månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 
2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye 
kostnadskrevende tiltak.  
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Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 
institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen 
familien.  Dette har også gitt en positiv endring på 
prognosen. 


Sum Funksjonsområde 2B: 
Oppvekst   -6 858


Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede 234 -299 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


253 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


376
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bydelen har en budsjettert nedtrapping av 
sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som 
ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 
plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april 
var det på 519 plasser.  Dette er i overkant av budsjett.  
Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med 
nedtrappingsplan til et prognostisert gjennomsnitt på 504 
plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto 
merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at man 
ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus 
skriver ut mange pasienter tilknyttet 
sommerferieavvikling. 
 
Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, 
delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter 
enn budsjettert.     
 
Vesentligste årsak til forbedring siden mars-prognose 
knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for 
ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært 
prognostisert  på kostrafunksjon 254 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-8 707


 
Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  
Høyere vedtak av timer og høyere forbruk pr utført time 
enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 
mill kr.  Prognosen tilsier en redusert vedtakstid utover 
året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte 
timer. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i 
mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte 
timer. Det forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt 
i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep 
av utgifter tilknyttet vikarmidler og tillegg.  
 
I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker 
tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel). 
 
 
Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 
6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 
3,3 mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer 
kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som 
tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. 
Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til 
Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med oppdatert 
vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester. 
 
Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 
mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i 
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budsjettet.   
 
Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i 
mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen 
er vurdert i ut fra økende aktivitet. 
 
Mindreforbruk praktisk bistand (kommunalt)pga vakant 
stilling som enhetsleder. 
 
Vesentligste årsak til forverring siden mars-prognose 
knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for 
ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært 
prognostisert  på kostrafunksjon 254 mens den nå er blitt 
flyttet til 253. 


Botilbud i institusjon 261  


Transport for funksjonshemmede 
 


733 
 -2 135


TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en 
forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk 
er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. 
Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er 
at benyttelsen av TT-kjøring er lavere enn faktisk 
innvilget TT-kjøring. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   -10 765


Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   -14 293
Økonomisk sosialhjelp 281 100
Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   100


Sum Bydel Nordstrand   -14 193
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 Risikoområder: Budsjettert 
    


1. Sykehjemsplasser - antall plasser ifht til bud + prognose 492 plasser Oppfølgingsark på faktisk antall plass
nedtrappingsplan.  Kan også spesifise


2. Sykehjemsplasser - antall plasser i kroner ifht til bud + 
prognose 


Budsj. Snittpris I budsjettet er det forutsatt en snittp
faktisk plasser+prognose ut året inne
for prognosen.  


3. Sykehjemsplasser - antall innvilgede langtidsplasser målt 
mot avgang 


Hva er reell 
avgang 


Målenhet på langtidsopphold (LTO). 
innvilgede LTO. 


4. Hjemmesykepleie - antall faktisk utførte timer - målt mot 
budsjett hos bestiller 


113.309 timer Måling i Gerica (data) antall av antall u
nedtrappingsplan. Måles mot bestillere


5. Hjemmesykepleie - reell kostnad antall faktisk utførte 
timer - målt mot budsjett hos utfører 


550 kr / t Måling om 550 kr pr time gjennomfør
reell kostnad innværende måned. 


6. Barnevern - institusjonsplasser (ant. plasser og kostnad pr 
mnd) 


 Institusjonsplasser er den største r
utgifter - sett opp mot budsjetterte plas


    
 Praktisk bistand   
 Psykiatri   
 PU   
 


Apr.08         
Sykehjemsplasser: 31 29 31 30 31 30 31 31


Antall plasser jan feb mar apr mai jun jul au
Budsjettert gj.snitt 492,8 492,8 492,8 492,8 492,8 492,8 492,8 49


Budsjettert nedtrapping 512,0 508,5 505,0 501,5 498,0 494,5 491,0 48
Faktisk forbruk/prognose 526,0 524,0 519,0 519,3 512,0 501,0 499,0 49
Avvik Budsjett-prognose -14,0 -15,5 -14,0 -17,8 -14,0 -6,5 -8,0 -


         


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul au
Budsjettert gj.snitt pr plass 618,9 618,9 618,9 618,9 618,9 618,9 618,9 61


Budsjettert nedtrapping 26 839 24 936 26 472 25 441 26 105 25 086 25 738 25


Forbruk gj.snitt pr plass 52 49 52 50 52 50 52


Forbruk pr mnd/prognose 27 416 25 513 26 990 26 178 26 626 25 188 25 943 25


Avvik Budsjett-prognose -577 -577 -518 -737 -521 -102 -205 -


         


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul a
Faktisk vedtak LTO 2008 27 14 11 5 11 10 10


Faktisk avgang LTO 2008 13 18 19 16 14 14 14
Reell endring LTO 14 -4 -8 -11 -3 -4 -4


Måltall -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -
Avvik måltall-reell endring 17,5 -0,5 -4,5 -7,5 0,5 -0,5 -0,5


         
Hjemmesykepleie: 31 29 31 30 31 30 31 31


Bestiller jan feb mar apr mai jun jul au
Antall bud. vedtatte timer         
Antall reellt vedtatte timer 13 208 12 384 13 291      


Antall bud. utførte timer 9 597 8 978 9 597 9 288 9 597 9 288 9 597 9 5
Reellt utførte timer 10 484 10 326 11 114      


Avvik budsj.-reelle timer -887 -1 348 -1 517      
         
         







Praktisk bistand 31 29 31 30 31 30 31 31


Bestiller: jan feb mar apr mai jun jul au
Utførte timer 6 399 5 995 6 076 6 332     


Utfører:         
Antall utførte timer kommunalt 4 637 4 287 4 260 4 584     


Reell pris pr utført time kommunalt 359 388 387 409     
Antall utførte timer privat 1 762 1 708 1 816 1 748     


Reell pris pr utført time privat 341 319 303 364     
Risiki: Kvalitet på input fra GERICA, 


rapporter fra private leverandører samt 
hvor ajour regnskapet er. April er 


dyrere grunnet variabel lønn fra mars 
pga. påsken. 


        


         
         


Barnevern: 31 29 31 30 31 30 31 31


Institusjonsplasser jan feb mar apr mai jun jul au
Budsj. snitt priser pr plass 108 108 108 108 108 108 108 1


Budsjetterte plasser 18 18 18 18 18 18 18
Faktisk snittpris pr plass 116 110 137 124 125 121 142 1


Forbruk av plasser/prognose 21 25 24 25 24 21 16
Avvik budsj.-forbruk plasser -3 -7 -6 -7 -6 -3 2


Merforbruk pga høyere pris pr plass 144 36 522 288 306 234 612 9
Merforbruk pga flere plasser 348 770 822 868 750 363 -284 -7


Forbruk av plasser inkluderer rene 
institusjonsplasser, ettervern i hybel med 


tett oppfølging fra institusjon/firma, 
fosterhjem via institusjon/firma og 


        


akuttplasseringer i beredskapshjem 
tilknyttet institusjoner/firmaer. Øvrige 


hjelpetiltak til barn som bor utenfor 
egen familie er derimot ikke tatt med. 


        


Den økende snittprisen skyldes en 
reduksjon i antall prognostiserte 


rimelige plasser utover i året, samt 
korte akuttplasseringer i 1 kvartal. 


        


Merforbruket i tabellen vil ikke 
samsvare med det innmeldte pga at 


ikke alle kostnader er med her, i tillegg 
til en eventuell buffer til nye plasser. 


        


         
Psykiatri: 31 29 31 30 31 30 31 31


Kjøp av psykiatriplasser jan feb mar apr mai jun jul au
Budsj. snitt plasser         


Forbruk plasser/prognose 20 20       
Avvik         


         
         


Mennesker med psykisk utv.hem.: 31 29 31 30 31 30 31 31


PU jan feb mar apr mai jun jul au
Antall brukere dagsenter 20 20 20 20 20 20 20


Antall brukere bydelens dagsenter 15 15 15 15 15 17 17
Antall plasser bydelens servicegruppe 9 9 9 9 9 9 9
Antall utv.hemmede med støttekontakt 107 107 109 109 109 109 109 1







Antall brukere med ind. Opplæring 59 59 60 60 60 60 60
Antall brukere personlig assistent 12 12 13 13 13 13 13


Antall mottakere omsorgslønn 32 32 36 36 36 36 36
         


Kommentarer til felt "Mennesker med 
psykisk utv.hem." 


        


I forhold til forklaring av tall i regnskap 
er det ikke hensiktsmessig å kun gi tall 


på de med ps.utvikl.h. Vi gir også 
tjenester til mange uten denne 


        


diagnosen, eks ADHA, Asberger, 
psykiatri og vi har ikke dette naturlig 


inndelt i regnskapet. 


        


Foreslår derfor at overskrift endres til 
"Mennesker med nedsatt 


funksjonsevne". 


        


"Antall brukere dagsenter" - gjelder da 
plasser vi kjøper. 


        


"Antall brukere bydelens dagsenter" - 
har til sammen 15 brukere, de 9 som 


er i servicegr. er inkludert her. 


        


"Antall utv.h. med støttekontakt" bør 
endres til "Antall brukere med 


støttekontakt". Tallet som er gitt er de 
som har effektuert sitt vedtak. 


        


Tallet på de som har vedtak på 
støttekontakt er 139stk, det er altså 


32stk som ikke har effektuert sitt 
vedtak. 


        


"Antall brukere med ind.opplæring" - 
Her bør det trolig stå; "Antall brukere 


med ind. Avlastning" 


        


Tallet som er gitt er de som har 
effektuert sitt vedtak. Vi har 1 bruker 


som ikke har effektuert sitt vedtak om 
individuell avlastning. 


        


"Antall brukere med personlig 
assistent" bør endres til "Antall brukere 


med Borgerstyrt personlig assistent". 


        


Oversikt vi også sitter med som ikke er 
etterspurt her er VTA(Varig Tilrettelagt 


Arbeid) plasser. 


        


Disse arb.plassene får noe tilskudd fra 
NAV, bydelen dekker resterende. 


        


Vi har også oversikt over kjøpsplasser 
bolig, barnebolig, boligavlastning og 


gruppeavlastning. 


        


         
         
         
 





		(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

		I kommentarfeltet er det oppført nr. som henviser til kolonnenummer

		Oppgradert prognose pr 30.04.2008 viser et merforbruk på 14, 193 mill kroner.  Denne prognosen er gjennomarbeidet i henhold til vanlig avviksprosedyre i bydelen. 

		I tertialrapport oversendt rådhuset innen fristen 08.05.2008 ble det meldt merforbruk på 13,409 mill kroner – hvilket samsvarer med meldt prognose pr 31.03.2008.

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		Årets budsjett

		Justert budsjett

		Budsjett hittil i år

		Korr regnskap

		Avvik

		Aktiv prognose mars

		Aktiv prognose april

		Endring

		Bestillerenheten

		359 445

		359 445

		120 261

		127 746

		-7 485

		-6 751

		-10 458

		-3 707

		Kommentarer Bestillerenheten

		(Består av kjøp innen PUH-tjenester, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, personlig assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager):

		Bydelen har en budsjettert nedtrapping av sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april var det på 519 plasser.  Dette er i overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med nedtrappingsplan til et prognostisert gjennomsnitt på 504 plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at man ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus skriver ut mange pasienter tilknyttet sommerferieavvikling.

		Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter enn budsjettert.    

		TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er at benyttelsen av TT-kjøring er lavere enn faktisk innvilget TT-kjøring.

		Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 3,3 mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester.

		Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet.  

		Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen er vurdert i ut fra økende aktivitet. 

		Service- og forvaltningsenheten

		22 470

		22 470

		7 742

		7 375

		368

		-16

		 

		16

		Kommentarer Service- og forvaltningsenheten (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) :

		Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser.

		Enhet for forebyggende arbeid

		46 470

		47 275

		16 995

		16 602

		394

		-83

		660

		743

		Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter):

		Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å være noe høyere enn tidligere prognostisert. 

		Mindreforbruk tilknyttet til helsestasjon og ergo-/fysioterapi.

		Enhet for bo- og dagtilbud

		50 628

		50 628

		18 898

		17 462

		1 436

		1 561

		1 920

		359

		Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester):

		Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.

		Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester.

		Nattjenesten opphører fra 1.4.2008 – og kjøpes fra Bestillerenheten.

		Enhet for SFO

		9 525

		9 525

		5 350

		4 748

		602

		353

		55

		-298

		Kommentarer Enhet for SFO (består av SFO og spesialbaser for SFO):

		Prognostisert forbruk for SFO ser ut til å samsvare med budsjett.

		16 297

		16 427

		7 301

		6 527

		774

		191

		326

		135

		Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager, familiebarnehager og barneparker):

		Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett.

		17 526

		17 595

		7 314

		6 640

		675

		28

		 

		-28

		Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager):

		Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett.

		Enhet for hjemmesykepleie

		62 341

		62 341

		22 804

		25 761

		-2 958

		-2 750

		-2 750

		 

		Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt nattjeneste og flexiteam):

		Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  Høyere vedtak av timer og høyere forbruk pr utført time enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier en redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte timer.

		Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte timer. Det forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep av utgifter tilknyttet vikarmidler og tillegg. 

		I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel). 

		18 682

		18 682

		6 858

		6 997

		-139

		630

		630

		 

		Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter)

		Mindreforbruk pga vakant stilling som enhetsleder.

		Enhet for veiledning og støtte for voksne

		81 285

		86 598

		29 847

		28 255

		1 591

		1 760

		2 619

		859

		Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg, kjøp av plasser psykiatri, Herregårdsveien 4,  Marmorberget samlokaliserte boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak)

		Økonomisk sosialhjelp: Prognosen har iberegnet at bydelen får redusert budsjettramme på økonomisk sosialhjelp som følge av regnskap 2007 på 0,35 mill kr.  Høye utbetalinger tilknyttet sosialhjelp de første månedene – disse er normalisert fom mars.

		Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill kr.

		50 229

		50 229

		17 126

		20 540

		-3 414

		-8 072

		-6 935

		1 137

		Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien):

		Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye kostnadskrevende tiltak. 

		Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen familien.  Dette har også gitt en positiv endring på prognosen.

		Økonomi - plan og budsjett

		48 504

		48 304

		16 272

		16 439

		-167

		 

		 

		 

		Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap, lønn, AFP/uførepensjoner og bydel felles):

		Tidligere meldt merforbruk AFP/midlertidig uførepensjon er redusert. Prognosen forutsetter ingen økte vedtak. 

		Personal og org.utv.

		2 753

		2 753

		1 052

		1 549

		-497

		-260

		-260

		 

		Kommentarer Personal og org.utv  (består av personal, tillitsvalgte og overtallige):

		Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har betalingsansvar for.

		Samfunn og helse

		2 371

		2 371

		859

		626

		232

		 

		 

		 

		Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse):

		Bydelsdirektør

		3 631

		3 631

		1 306

		1 396

		-90

		 

		 

		 

		Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):

		SUM Bydel Nordstrand

		792 157

		798 275

		279 985

		288 663

		-8 678

		-13 409

		-14 193

		-784

		Hva menes med vår aktive prognose:

		Utgangspunktet for økonomioppfølging er at man gjennomfører vedtatt aktivitet ut fra vedtatt budsjett og vedtatte forutsetninger.  Ved gjennomføringen kan det oppstå avvik i forhold til det man har planlagt.  En gjennomgående hovedregel er at man ved alle tjenester som tilsier et merforbruk i forhold til det som er budsjettert igangsetter aktive tiltak for å holde budsjettet.

		Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til budsjett.  

		Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaulerende måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  I praktisk betydning vil dette si at man ikke bare kan melde et merforbruk i prognosen før man har sikret at absolutt alle mulige korrektive/aktive tiltak er prøvet.  Reelt sett medfører dette en risiko på at man setter en for optimistisk prognose.

		Risikovurderingene blir derfor svært viktig. Hovedområdene innen risikovurdering for Bydel Nordstrand er antall sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, barnevernstiltak utenfor familien og økonomisk sosialhjelp.  I avviksrapporteringen har man derfor valgt å legge større fokus på disse områdene.

		Eksterne forutsetninger:

		Prognosen forutsetter 

		1. at bydelen som følge av ny 3%-regel tilknyttet merforbruk for 2006 og 2007 skal inndekke for tidligere års merforbruk 14,2 mill kr, dvs 21,5 mill kr for 2007 og  tilbakeføring av rammereduksjon på 7,3 mill kr for 2006.

		2. at bydelen mottar 2,5 mill kr av sentral avsetning til høye døgnpriser barnevern.

		3. at bydelen ikke får ekstra pågang av pasienter i forbindelse med sommerferieavvikling ved Ullevål universitetssykehus.

		4. at refusjon for ressurskrevende tjenester tilsvarer det en har forutsatt i prognosen.

		5. at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett.

		Interne forutsetninger:

		Prognosen forutsetter 

		1. at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året 

		2. at antall utførte timer hjemmesykepleie reduseres i henhold til nedtrappingsplan

		3. at hjemmesykepleie greier å utføre tjenesteproduksjon i samsvar med vedtatt pris for utførte timer.

		4. at prognostisert aktivitet for barnevern er reell

		5. at prognostisert utgift pr bruker og antall brukere innen økonomisk sosialhjelp normaliseres i samsvar med budsjett 

		Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar:

		Aktiv prognose

		Politisk styring og kontrollorganer

		100

		 

		Administrasjon

		120

		20

		Administrasjonslokaler

		130

		66

		Premieavvik

		170

		 

		Diverse fellesutgifter

		180

		 

		Interne serviceenheter

		190

		-725

		Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har betalingsansvar for.

		Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser.

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		233

		10

		Diagnose, behandling, rehabilitering

		241

		1 365

		 Mindreforbruk tilknyttet fysio og psykiatri.

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		242

		283

		Tilbud til personer med rusproblemer

		243

		300

		Kommunalt disponert boliger

		265

		-126

		Kommunale sysselsettingstiltak

		273

		 

		Introduksjonstilbud

		275

		1 000

		Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill kr.

		Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

		283

		161

		Fysisk tilrettelegging og planlegging

		300

		 

		Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

		315

		 

		Drift av lokale veier

		333

		 

		Rekreasjon i tettsted

		335

		 

		Naturforvaltning og friluftsliv

		360

		 

		Kulturminnevern

		365

		 

		Andre kulturaktiviteter

		385

		60

		Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

		2 414

		Førskole

		201

		516

		Styrket tilbud til førskolebarn

		211

		400

		Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å være noe høyere enn tidligere prognostisert.

		Førskolelokaler og skyss

		221

		 

		Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager

		 

		916

		Skolefritidstilbud

		215

		55

		Skolelokaler og skyss

		222

		 

		Aktivitetstilbud barn og unge

		231

		-120

		Forebygging, skole- og helsestasjontjeneste

		232

		142

		Barneverntjeneste

		244

		23

		Barneverntiltak i familien

		251

		-458

		Barneverntiltak utenfor familien

		252

		-6 500

		Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye kostnadskrevende tiltak. 

		Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen familien.  Dette har også gitt en positiv endring på prognosen.

		Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst

		 

		-6 858

		Aktivisering eldre og funksjonshemmede

		234

		-299

		Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		253

		376

		Bydelen har en budsjettert nedtrapping av sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april var det på 519 plasser.  Dette er i overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med nedtrappingsplan til et prognostisert gjennomsnitt på 504 plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at man ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus skriver ut mange pasienter tilknyttet sommerferieavvikling.

		Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter enn budsjettert.    

		Vesentligste årsak til forbedring siden mars-prognose knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært prognostisert  på kostrafunksjon 254

		Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		254

		-8 707

		Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  Høyere vedtak av timer og høyere forbruk pr utført time enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier en redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte timer.

		Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte timer. Det forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep av utgifter tilknyttet vikarmidler og tillegg. 

		I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel).

		Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 3,3 mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester.

		Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet.  

		Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen er vurdert i ut fra økende aktivitet.

		Mindreforbruk praktisk bistand (kommunalt)pga vakant stilling som enhetsleder.

		Vesentligste årsak til forverring siden mars-prognose knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært prognostisert  på kostrafunksjon 254 mens den nå er blitt flyttet til 253.

		Botilbud i institusjon

		261

		 

		Transport for funksjonshemmede

		733

		-2 135

		TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er at benyttelsen av TT-kjøring er lavere enn faktisk innvilget TT-kjøring.

		Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg

		 

		-10 765

		Sum Bydel ekskl. sosialhjelp

		 

		-14 293

		Økonomisk sosialhjelp

		281

		100

		Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

		 

		100

		Sum Bydel Nordstrand

		 

		-14 193



















































































































Tertialrapport Bydel Nordstrand  
– besvarelse i henhold til Rundskriv 13/2008.  
 
 
 
Pkt 2.2 Rapportering på drift: 
 
Bydel Nordstrand har pr 1. tertial 2008 en aktiv prognose inkludert korrektive tiltak på 13,4 
mill kroner i merforbruk.   


 
I henhold til økonomireglement er det fremlagt sak om budsjettjustering til bydelsutvalget 
”for å iverksette tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme”.  I nevnte 
budsjettjusteringssak er det foreslått konkrete innsparinger på 4,9 mill kroner – samt igangsatt 
ytterligere besparende tiltak.  Når man har klarlagt den økonomiske effekten av de øvrige 
tiltakene, vil det fremmes ny budsjettjusteringssak til bydelsutvalget. 
 
Bydel Nordstrands budsjett for 2008 var realistisk, men inneholdt klare forutsetninger innen 
risikoområdene sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og barnevern.   
 
Dessverre er realiteten i 2008 at de fastsatte forutsetningene ikke fullt ut samsvarer med 
virkeligheten:   


• bydelen har gjennomført nedtrapping innen barnevern i tråd med budsjett, men har fått 
flere nye kostnadskrevende brukere innen barnevern 


• bydelen har en reell nedgang  i utførte timer innen hjemmesykepleien, men ser ikke ut 
til oppnå målene som er forutsatt i budsjettet  


• bydelen har en reell nedgang i bruk av sykehjemsplasser, men ser ikke ut til å oppnå 
målene som er forutsatt i budsjettet 


 
Totalt utgjør dette hovedårsaken til at man pr 1. tertial 2008 har et prognostisert merforbruk 
på 13,4 mill kroner.    
 
Bydel Nordstrands budsjett for 2008 inneholdt et omstillingskrav i størrelsesorden 35-40 
millioner kroner.  Hovedtendensen har vært at omstillingene har vært vellykket, men 
gjennomføres ikke i et så hurtig tempo som man har forutsatt.  Den økonomiske gevinsten av 
tiltakene i budsjettet tar med andre ord lenger tid enn det som er forutsatt. 
 
I tillegg er det en svært viktig forutsetning i prognosen som budsjettjusteringssaken bygger på 
at man i 2008 ikke opplever en reell økning på sykehjemsplasser som følge av 
utskrivingspraksis ved sommerferieavvikling på Ullevål sykehus. 
 
 
Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 
(minustegn = merforbruk, plusstegn = mindreforbruk) 
Prognose 2008 pr 1 tertial pr 
funksjon og funksjonsområde  Aktiv 


prognose Kommentar  


Politisk styring og kontrollorganer 100 0
Administrasjon 120 220
Administrasjonslokaler 130 50
Diverse fellesutgifter 180 0


Interne serviceenheter 190 -725
Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har 
betalingsansvar for. 
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Prognose 2008 pr 1 tertial pr 
funksjon og funksjonsområde  Aktiv 


prognose Kommentar  


 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 
2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra 
de opprinnelige beskrivelser. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 10


Diagnose, behandling, rehabilitering 241 895


Psykiatriplasser skal ikke føres nå på denne 
kostrafunksjonen, men på 253 Pleie, omsorg, hjelp i 
institusjon.  Dette blir korrigert. 


Råd, veiledning og sosial 
forebyggende arbeid 242 0
Tilbud til personer med rusproblemer 243 0
Kommunalt disponert boliger 265 128
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0


Introduksjonstilbud 275 1 000


Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet 
introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill 
kr. 


Bistand til etablering og 
opprettholdelse av egen bolig 283 161
Rekreasjon i tettsted 335 0
Andre kulturaktiviteter 385 60
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og 
nærmiljø 1799


Førskole 201 422
Styrket tilbud til førskolebarn 211 0
Førskolelokaler og skyss 221 0
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   422


Skolefritidstilbud 215 353
Mindreutgifter knyttes til kjøp av SFO-plasser ved 
spesialskoler. 


Aktivitetstilbud barn og unge 231 -200
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 88
Barneverntjeneste 244 51
Barneverntiltak i familien 251 524


Barneverntiltak utenfor familien 
 
 


252 
 
 


-8 647


Merutgiftene gjelder i sin helhet tiltak utenfor familien.  
Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første 
månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 
2008. Prognosen forutsetter ingen nye kostnadskrevende 
tiltak. 


Sum Funksjonsområde 2B: 
Oppvekst   -7 831


Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede 234 -563


Endring i prognose skyldes  økte merutgifter tilknyttet 
Krystallen seniorsenter på 0,2 mill kr 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


253 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


-1 746


Bydelen har en budsjettert nedtrapping av 
sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som 
ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 
plasser, for februar var det 524 plasser og for mars var det 
i hht nedtrappingsprognose på 512 plasser.  Dette er i 
overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt 
nedtrapping til et prognostisert gjennomsnitt på 504 
plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto 
merutgift utgjør 4,3 mill kr. 
 
Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, 
delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter 
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Prognose 2008 pr 1 tertial pr 
funksjon og funksjonsområde  Aktiv 


prognose Kommentar  


enn budsjettert.  Likevel er den vesentlig redusert i fht 
prognose pr februar ut fra en realitetsvurdering.  Vederlag 
for institusjonsplasser psykiatri overflyttes til Enhet for 
veiledning og støtte for voksne og forandrer prognosen 
begge enheter. 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-2 855


Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  
Høyere vedtak av timer enn forutsatt medfører et 
prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier 
en redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg 
raskt de budsjetterte vedtatte timer. 
 
I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker 
tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel). 
 
Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 
3,4 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden februar 
på 1,3 mill kr.   (gjelder funksjon 234, 254 og 253) 
 
Brukervalg har en økning i merforbruk på 1,1 mill kr i fht 
til februar, totalt på 1,4 mill kr.  Økt merforbruk er vurdert 
i ut fra økende aktivitet. 
 
Mindreforbruk kommunal praktisk bistand  pga 
effektivisering (vakant stilling) og økt bruk av private 
leverandører. 
 
Økt kompensasjonsgrunnlag for kostnadskrevende bruker 
på kr 0,4 mill kr samt at nattjenesten opphører fra 1.4.2008 
– som i stedet kjøpes fra Bestillerenheten. 
 
Mindreutgifter/merinntekter knyttes til oppdatering av 
inntektsgrunnlag for kostnadskrevende brukere. 


Botilbud i institusjon 261 0


Transport for funksjonshemmede 
 


733 
 


-2 635


TT-kjøring viser et merforbruk på 2,6 mill kr, en 
forbedring i fht februar på 0,4 mill kr. Årsak til 
merforbruk er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen 
sjåførtjeneste 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   -7 799


Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   -13 409
Økonomisk sosialhjelp 281 0
Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   0


Sum Bydel Nordstrand   -13 409


 
 
 
Hva menes med vår aktive prognose: 
Utgangspunktet for økonomioppfølging er at man gjennomfører vedtatt aktivitet ut fra vedtatt 
budsjett og vedtatte forutsetninger.  Ved gjennomføringen kan det oppstå avvik i forhold til 
det man har planlagt.  En gjennomgående hovedregel er at man ved alle tjenester som tilsier et 
merforbruk i forhold til det som er budsjettert igangsetter aktive tiltak for å holde budsjettet. 
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Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad 
gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  
Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til 
budsjett.   
 
Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt 
område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaluerende 
måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  
I praktisk betydning vil dette si at man ikke bare kan melde et merforbruk i prognosen før 
man har sikret at absolutt alle mulige korrektive/aktive tiltak er prøvet.  Reelt sett medfører 
dette en risiko på at man setter en for optimistisk prognose. 
 
Risikovurderingene blir derfor svært viktig. Hovedområdene innen risikovurdering for Bydel 
Nordstrand er antall sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, barnevernstiltak utenfor familien og 
økonomisk sosialhjelp.  I avviksrapporteringen har man derfor valgt å legge større fokus på 
disse områdene. 
 
Eksterne forutsetninger: 
Prognosen forutsetter  


1. at bydelen som følge av ny 3%-regel tilknyttet merforbruk for 2006 og 2007 skal 
inndekke for tidligere års merforbruk i henhold til framlagt sak for bystyret (jfr 
vedlegg nr 3 i Rundskriv 13/2008). 


2. at bydelen mottar 2,5 mill kr av sentral avsetning til høye døgnpriser barnevern. 
 
 
Interne forutsetninger: 
Prognosen forutsetter  


1. at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året  
2. at antall utførte timer hjemmesykepleie reduseres  
3. at man prognostisert aktivitet for barnevern er reell 
4. at prognostisert utgift pr bruker og antall brukere innen økonomisk sosialhjelp 


normaliseres i samsvar med budsjett  
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Kjøp av sykehjemsplasser
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2.3 Investeringsprosjekter 
 
  
Barnehager Inventar og utstyr 105080  (i tusen kr) 


Kontogruppe Kapittel Regnskap 
2008 


Budsjett 
2008 


Rest 
budsjett


     
010-029 Byggtjenester 
nybygg 


271 Byomfattende 
barnehageoppgaver  


71 2 264 2193


042 Merverdiavgift debet 271 Byomfattende 
barnehageoppgaver  


9 0 -9


Sum utgifter  80 2264 2 184
091 Bruk av lån 910 Lån 0 -2 264 
Sum netto utgifter  80 0 2 184
 
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 viste 
pr 31.12.2007 et mindreforbruk på 2,264 mill kr, og er overført til 2008. 
 
 
 
 
 
 
Årsprognose for momsrefusjon  
 
(i tusen kr) Regnskap hittil Regulert 


budsjett 
Årsprognose 
(forventet 
inntekt 2008) 


Avvik 
(Reg.budsj 
2008 – 
årsprognose) 


Art 1780 
investeringsmoms 


0 0 255 -255
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3. Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon 
 
Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4 
Sosialtjenesten med mer (VST) 


Måltall 
    2007 


Resultat 
    2007 


Måltall  
   2008 


Resultat T1 
   2008 


Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader 
behandlet innen 1 måned                 80%                 79%                 80%                 90%
Søknad om kommunal bolig – andelen søknader 
behandlet innen 3 måneder                 95%                 23%                 95% 100%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert 
innen 6 måneder                 80%                 75%                 80%                 17%
Antall personer i døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale (per 30.04.2008)                      0                      2                      0                      3
Antall personer med opphold over 3 måneder i 
døgnovernatting                      0                      0                      0                      1
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet 
innen to uker                 95%                 84%                 95%                 85%
Minimum andel fornøyde brukere etter 
brukerundersøkelser i sosialtjenesten                 70%                 -                 70% - 
 


Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager Resultat  
2007 


Måltall    
2008 


Resultat T1  
2008 


Prognose    
2008 


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 1) 90% 95%  90% 95%
Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året 
nettoendring ift året før, i storbarnsekvivalenter 2) (2 679*)  140  42  140
Bydel Nordstrand hadde pr 31.12.2007 (jfr Årsmelding 2007) 2 679 plasser*. Det er planlagt etablert ytterligere 140 plasser i 2008, og en 
holder fast ved denne planen som prognose. Pr 30.04 har en etablert 42 nye plasser, slik at det gjenstår 98 plasser for å innfri prognosen. 
 
Måltall for: Funksjonsområde 2B – Oppvekst 
(Barnevern – VST) 


Måltall    
2007 


Resultat    
2007 


Måltall    
2008 


Resultat T1 
2008 


Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd 100% 81% 100% 62%
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd 100% 98% 100% 98%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 
18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret 4 3 4 -
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 
18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 4 3 4 -
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 4 3 4 -
Antall tilsyns- og oppfølgingsbesøk besvares kun i årsmeldingen for 2008 og ikke underveis gjennom året 
 
Måltall for: Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg 
(VST) Måltall     2007 Resultat    


2007 
Måltall     


2008 
Resultat T1   


2008 
Saksbehandlingstid - Søknad om institusjonsplass 14,0 27,0 27,0 37,0
Saksbehandlingstid - Søknad om praktisk bistand 14,0 36,0 21,0 29,0
Saksbehandlingstid - Søknad om hjemmesykepleie 7,0 3,0 3,0 10,0
Iverksettingstid for søknad om praktisk bistand 7,0 7,1 7,0 6,3
Iverksettingstid for søknad om hjemmesykepleie 7,0 1,5 2,0 2,4
Andel innbyggere u 67 - Mottar hjemmetjenester Ikke vedtatt 1,0% 1,0% 0,9%
Andel innbyggere 67-79 år - Mottar hjemmetjeneste Ikke vedtatt 8,2% 8,0% 7,7%
Andel innbyggere 80-89 år - Mottar hjemmetjeneste Ikke vedtatt 33,5% 30,0% 33,2%
Andel innbyggere over 90 - Mottar hjemmetjenester Ikke vedtatt 50,0% 45,0% 47,8%
Andel innbyggere 67-79 år – Beboere i institusjon 1,6% 1,8% 2,0% 2,0%
Andel innbyggere 80-89 år – Beboere i institusjon 11,2% 11,4% 11,0% 11,5%
Andel innbyggere over 90 år – Beboere i institusjon 35,1% 37,7% 35,0% 36,5%
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold 20,0% 10,2% 12,0% 11,7%
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4.Status sykefravær 
 
 
Status sykefravær pr. 31.03.2008 
 
 


 


% 
pr. 31.03.07 


% 
pr. 31.03.08 


1. Kvinner: 12,3% 
2. Menn: 10,9% 
3. Totalt: 12,1% 


1. Kvinner: 12,9% 
2. Menn: 8% 


3. Totalt: 12,1 % 


 
Det totale sykefraværet i Bydel Nordstrand er uendret sammenlignet med samme periode i 
2007. Sykefraværet for kvinner har økt fra 12,3% til 12,9%. For menn er sykefraværet 
redusert fra 10,9% til 8%.  
 
Bydel Nordstrand er IA-bedrift, og arbeidet med sykefravær i henhold til IA-avtalen har vært 
fulgt opp i samarbeid med NAV- Arbeidslivssenteret, og representanter fra det lokale NAV-
trygd. Det er lagt vekt på at nærmeste overordnede skal følge opp sine sykmeldte så tidlig som 
mulig for å hindre langtids sykefravær og utstøting av arbeidslivet.  
 
Arbeidet med å få ned sykefraværet følges opp fra administrasjonen side med kurs for ledere 
både i egen regi og i samarbeid med NAV-Arbeidslivssenteret. 
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		Tertialrapport Bydel Nordstrand 

		– besvarelse i henhold til Rundskriv 13/2008. 

		Pkt 2.2 Rapportering på drift:

		Bydel Nordstrand har pr 1. tertial 2008 en aktiv prognose inkludert korrektive tiltak på 13,4 mill kroner i merforbruk.  

		I henhold til økonomireglement er det fremlagt sak om budsjettjustering til bydelsutvalget ”for å iverksette tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme”.  I nevnte budsjettjusteringssak er det foreslått konkrete innsparinger på 4,9 mill kroner – samt igangsatt ytterligere besparende tiltak.  Når man har klarlagt den økonomiske effekten av de øvrige tiltakene, vil det fremmes ny budsjettjusteringssak til bydelsutvalget.

		Bydel Nordstrands budsjett for 2008 var realistisk, men inneholdt klare forutsetninger innen risikoområdene sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og barnevern.  

		Dessverre er realiteten i 2008 at de fastsatte forutsetningene ikke fullt ut samsvarer med virkeligheten:  

		 bydelen har gjennomført nedtrapping innen barnevern i tråd med budsjett, men har fått flere nye kostnadskrevende brukere innen barnevern

		 bydelen har en reell nedgang  i utførte timer innen hjemmesykepleien, men ser ikke ut til oppnå målene som er forutsatt i budsjettet 

		 bydelen har en reell nedgang i bruk av sykehjemsplasser, men ser ikke ut til å oppnå målene som er forutsatt i budsjettet

		Totalt utgjør dette hovedårsaken til at man pr 1. tertial 2008 har et prognostisert merforbruk på 13,4 mill kroner.   

		Bydel Nordstrands budsjett for 2008 inneholdt et omstillingskrav i størrelsesorden 35-40 millioner kroner.  Hovedtendensen har vært at omstillingene har vært vellykket, men gjennomføres ikke i et så hurtig tempo som man har forutsatt.  Den økonomiske gevinsten av tiltakene i budsjettet tar med andre ord lenger tid enn det som er forutsatt.

		I tillegg er det en svært viktig forutsetning i prognosen som budsjettjusteringssaken bygger på at man i 2008 ikke opplever en reell økning på sykehjemsplasser som følge av utskrivingspraksis ved sommerferieavvikling på Ullevål sykehus.

		Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar:

		(minustegn = merforbruk, plusstegn = mindreforbruk)

		Aktiv prognose

		Politisk styring og kontrollorganer

		100

		0

		Administrasjon

		120

		220

		Administrasjonslokaler

		130

		50

		Diverse fellesutgifter

		180

		0

		Interne serviceenheter

		190

		-725

		Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har betalingsansvar for.

		Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser.

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		233

		10

		Diagnose, behandling, rehabilitering

		241

		895

		Psykiatriplasser skal ikke føres nå på denne kostrafunksjonen, men på 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon.  Dette blir korrigert.

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		242

		0

		Tilbud til personer med rusproblemer

		243

		0

		Kommunalt disponert boliger

		265

		128

		Kommunale sysselsettingstiltak

		273

		0

		Introduksjonstilbud

		275

		1 000

		Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill kr.

		Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

		283

		161

		Rekreasjon i tettsted

		335

		0

		Andre kulturaktiviteter

		385

		60

		Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

		1799

		Førskole

		201

		422

		Styrket tilbud til førskolebarn

		211

		0

		Førskolelokaler og skyss

		221

		0

		Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager

		 

		422

		Skolefritidstilbud

		215

		353

		Mindreutgifter knyttes til kjøp av SFO-plasser ved spesialskoler.

		Aktivitetstilbud barn og unge

		231

		-200

		Forebygging, skole- og helsestasjontjeneste

		232

		88

		Barneverntjeneste

		244

		51

		Barneverntiltak i familien

		251

		524

		Barneverntiltak utenfor familien

		252

		-8 647

		Merutgiftene gjelder i sin helhet tiltak utenfor familien.  Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 2008. Prognosen forutsetter ingen nye kostnadskrevende tiltak.

		Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst

		 

		-7 831

		Aktivisering eldre og funksjonshemmede

		234

		-563

		Endring i prognose skyldes  økte merutgifter tilknyttet Krystallen seniorsenter på 0,2 mill kr

		Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		253

		-1 746

		Bydelen har en budsjettert nedtrapping av sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 plasser, for februar var det 524 plasser og for mars var det i hht nedtrappingsprognose på 512 plasser.  Dette er i overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping til et prognostisert gjennomsnitt på 504 plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto merutgift utgjør 4,3 mill kr.

		Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter enn budsjettert.  Likevel er den vesentlig redusert i fht prognose pr februar ut fra en realitetsvurdering.  Vederlag for institusjonsplasser psykiatri overflyttes til Enhet for veiledning og støtte for voksne og forandrer prognosen begge enheter.

		Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		254

		-2 855

		Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  Høyere vedtak av timer enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier en redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte timer.

		I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel).

		Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 3,4 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden februar på 1,3 mill kr.   (gjelder funksjon 234, 254 og 253)

		Brukervalg har en økning i merforbruk på 1,1 mill kr i fht til februar, totalt på 1,4 mill kr.  Økt merforbruk er vurdert i ut fra økende aktivitet.

		Mindreforbruk kommunal praktisk bistand  pga effektivisering (vakant stilling) og økt bruk av private leverandører.

		Økt kompensasjonsgrunnlag for kostnadskrevende bruker på kr 0,4 mill kr samt at nattjenesten opphører fra 1.4.2008 – som i stedet kjøpes fra Bestillerenheten.

		Mindreutgifter/merinntekter knyttes til oppdatering av inntektsgrunnlag for kostnadskrevende brukere.

		Botilbud i institusjon

		261

		0

		Transport for funksjonshemmede

		733

		-2 635

		TT-kjøring viser et merforbruk på 2,6 mill kr, en forbedring i fht februar på 0,4 mill kr. Årsak til merforbruk er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste

		Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg

		 

		-7 799

		Sum Bydel ekskl. sosialhjelp

		 

		-13 409

		Økonomisk sosialhjelp

		281

		0

		Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

		 

		0

		Sum Bydel Nordstrand

		 

		-13 409

		Hva menes med vår aktive prognose:

		Utgangspunktet for økonomioppfølging er at man gjennomfører vedtatt aktivitet ut fra vedtatt budsjett og vedtatte forutsetninger.  Ved gjennomføringen kan det oppstå avvik i forhold til det man har planlagt.  En gjennomgående hovedregel er at man ved alle tjenester som tilsier et merforbruk i forhold til det som er budsjettert igangsetter aktive tiltak for å holde budsjettet.

		Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til budsjett.  

		Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaluerende måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  I praktisk betydning vil dette si at man ikke bare kan melde et merforbruk i prognosen før man har sikret at absolutt alle mulige korrektive/aktive tiltak er prøvet.  Reelt sett medfører dette en risiko på at man setter en for optimistisk prognose.

		Risikovurderingene blir derfor svært viktig. Hovedområdene innen risikovurdering for Bydel Nordstrand er antall sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, barnevernstiltak utenfor familien og økonomisk sosialhjelp.  I avviksrapporteringen har man derfor valgt å legge større fokus på disse områdene.

		Eksterne forutsetninger:

		Prognosen forutsetter 

		1. at bydelen som følge av ny 3%-regel tilknyttet merforbruk for 2006 og 2007 skal inndekke for tidligere års merforbruk i henhold til framlagt sak for bystyret (jfr vedlegg nr 3 i Rundskriv 13/2008).

		2. at bydelen mottar 2,5 mill kr av sentral avsetning til høye døgnpriser barnevern.

		Interne forutsetninger:

		Prognosen forutsetter 

		1. at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året 

		2. at antall utførte timer hjemmesykepleie reduseres 

		3. at man prognostisert aktivitet for barnevern er reell

		4. at prognostisert utgift pr bruker og antall brukere innen økonomisk sosialhjelp normaliseres i samsvar med budsjett 

		2.3 Investeringsprosjekter

		Barnehager Inventar og utstyr 105080  (i tusen kr)

		Kontogruppe

		Kapittel

		Regnskap 2008

		Budsjett 2008

		Rest budsjett

		010-029 Byggtjenester nybygg

		271 Byomfattende barnehageoppgaver 

		71

		2 264

		2193

		042 Merverdiavgift debet

		271 Byomfattende barnehageoppgaver 

		9

		0

		-9

		Sum utgifter

		80

		2264

		2 184

		091 Bruk av lån

		910 Lån

		0 

		-2 264

		80

		0

		2 184

		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 viste pr 31.12.2007 et mindreforbruk på 2,264 mill kr, og er overført til 2008.

		(i tusen kr)

		Regnskap hittil

		Regulert budsjett

		Årsprognose (forventet inntekt 2008)

		Avvik (Reg.budsj 2008 – årsprognose)

		Art 1780 investeringsmoms

		0

		0

		255

		-255

		3. Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon

		Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4

		Sosialtjenesten med mer (VST)

		Måltall

		    2007

		Resultat

		    2007

		Måltall 

		   2008

		Resultat T1 

		   2008

		Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader behandlet innen 1 måned

		                80%

		                79%

		                80%

		                90%

		Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 3 måneder

		                95%

		                23%

		                95%

		                100%

		Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder

		                80%

		                75%

		                80%

		                17%

		Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (per 30.04.2008)

		                     0

		                     2

		                     0

		                     3

		Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting

		                     0

		                     0

		                     0

		                     1

		Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen to uker

		                95%

		                84%

		                95%

		                85%

		Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten

		                70%

		                -

		                70%

		-

		Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager

		Resultat 

		2007

		Måltall    2008

		Resultat T1    2008

		Prognose    2008

		Andel barn 1-5 år med barnehageplass 1)

		90%

		95%

		 90%

		95%

		Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året nettoendring ift året før, i storbarnsekvivalenter 2)

		(2 679*)

		 140

		 42

		 140

		Bydel Nordstrand hadde pr 31.12.2007 (jfr Årsmelding 2007) 2 679 plasser*. Det er planlagt etablert ytterligere 140 plasser i 2008, og en holder fast ved denne planen som prognose. Pr 30.04 har en etablert 42 nye plasser, slik at det gjenstår 98 plasser for å innfri prognosen.

		Måltall for: Funksjonsområde 2B – Oppvekst

		(Barnevern – VST)

		Måltall    2007

		Resultat    2007

		Måltall    2008

		Resultat T1    2008

		Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd

		100%

		81%

		100%

		62%

		Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd

		100%

		98%

		100%

		98%

		Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret

		4

		3

		4

		-

		Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret

		4

		3

		4

		-

		Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 

		4

		3

		4

		-

		Antall tilsyns- og oppfølgingsbesøk besvares kun i årsmeldingen for 2008 og ikke underveis gjennom året

		Måltall for: Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg (VST)

		Måltall     2007

		Resultat    2007

		Måltall     2008

		Resultat T1    2008

		Saksbehandlingstid - Søknad om institusjonsplass

		14,0

		27,0

		27,0

		37,0

		Saksbehandlingstid - Søknad om praktisk bistand

		14,0

		36,0

		21,0

		29,0

		Saksbehandlingstid - Søknad om hjemmesykepleie

		7,0

		3,0

		3,0

		10,0

		Iverksettingstid for søknad om praktisk bistand

		7,0

		7,1

		7,0

		6,3

		Iverksettingstid for søknad om hjemmesykepleie

		7,0

		1,5

		2,0

		2,4

		Andel innbyggere u 67 - Mottar hjemmetjenester

		Ikke vedtatt

		1,0%

		1,0%

		0,9%

		Andel innbyggere 67-79 år - Mottar hjemmetjeneste

		Ikke vedtatt

		8,2%

		8,0%

		7,7%

		Andel innbyggere 80-89 år - Mottar hjemmetjeneste

		Ikke vedtatt

		33,5%

		30,0%

		33,2%

		Andel innbyggere over 90 - Mottar hjemmetjenester

		Ikke vedtatt

		50,0%

		45,0%

		47,8%

		Andel innbyggere 67-79 år – Beboere i institusjon

		1,6%

		1,8%

		2,0%

		2,0%

		Andel innbyggere 80-89 år – Beboere i institusjon

		11,2%

		11,4%

		11,0%

		11,5%

		Andel innbyggere over 90 år – Beboere i institusjon

		35,1%

		37,7%

		35,0%

		36,5%

		Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold

		20,0%

		10,2%

		12,0%

		11,7%

		4.Status sykefravær

		Status sykefravær pr. 31.03.2008

		%

		pr. 31.03.07

		%

		pr. 31.03.08

		1. Kvinner: 12,3%

		2. Menn: 10,9%

		3. Totalt: 12,1%

		1. Kvinner: 12,9%

		2. Menn: 8%

		3. Totalt: 12,1 %

		Det totale sykefraværet i Bydel Nordstrand er uendret sammenlignet med samme periode i 2007. Sykefraværet for kvinner har økt fra 12,3% til 12,9%. For menn er sykefraværet redusert fra 10,9% til 8%. 

		Bydel Nordstrand er IA-bedrift, og arbeidet med sykefravær i henhold til IA-avtalen har vært fulgt opp i samarbeid med NAV- Arbeidslivssenteret, og representanter fra det lokale NAV-trygd. Det er lagt vekt på at nærmeste overordnede skal følge opp sine sykmeldte så tidlig som mulig for å hindre langtids sykefravær og utstøting av arbeidslivet. 

		Arbeidet med å få ned sykefraværet følges opp fra administrasjonen side med kurs for ledere både i egen regi og i samarbeid med NAV-Arbeidslivssenteret.















 
Bydel Nordstrand – 2008 Avviksrapport mnd 4 pr 30.04.2008 
 
 
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
I kommentarfeltet er det oppført nr. som henviser til kolonnenummer 
 
Oppgradert prognose pr 30.04.2008 viser et merforbruk på 14, 193 mill kroner.  Denne 
prognosen er gjennomarbeidet i henhold til vanlig avviksprosedyre i bydelen.  
 
I tertialrapport oversendt rådhuset innen fristen 08.05.2008 ble det meldt merforbruk på 
13,409 mill kroner – hvilket samsvarer med meldt prognose pr 31.03.2008. 


 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Prognose 2008 pr april 
 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korr 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mars 


Aktiv 
prognose 


april 
Endring


Bestillerenheten 359 445 359 445 120 261 127 746 -7 485 -6 751 -10 458 -3 707
Kommentarer Bestillerenheten 
(Består av kjøp innen PUH-tjenester, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, 
TT-kjøring, Trygghetsalarm, personlig assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private 
barnehager): 
 
Bydelen har en budsjettert nedtrapping av sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som ligger noe høyere. For 
januar var det brukt i snitt 526 plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april var det på 519 plasser.  Dette er i 
overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med nedtrappingsplan til et prognostisert 
gjennomsnitt på 504 plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at 
man ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus skriver ut mange pasienter tilknyttet sommerferieavvikling. 
 
Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter enn 
budsjettert.     
 
TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk er økte vedtak 
og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er at benyttelsen av 
TT-kjøring er lavere enn faktisk innvilget TT-kjøring. 
 
Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 3,3 
mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en 
av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med 
oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester. 
 
 
Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i 
budsjettet.   
 
Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen er 
vurdert i ut fra økende aktivitet.  
Service- og 
forvaltningsenheten 22 470 22 470 7 742 7 375 368 -16   16
Kommentarer Service- og forvaltningsenheten (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) : 
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de 
opprinnelige beskrivelser. 
Enhet for forebyggende arbeid 46 470 47 275 16 995 16 602 394 -83 660 743
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Prognose 2008 pr april 
 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 
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prognose 
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Aktiv 
prognose 


april 
Endring


Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk fagsenter, 
feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter): 
 
Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å være noe høyere enn tidligere prognostisert.  
 
Mindreforbruk tilknyttet til helsestasjon og ergo-/fysioterapi. 
Enhet for bo- og dagtilbud 50 628 50 628 18 898 17 462 1 436 1 561 1 920 359
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av 
bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten. 
 
Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester. 
 
Nattjenesten opphører fra 1.4.2008 – og kjøpes fra Bestillerenheten. 
 
 
Enhet for SFO 9 525 9 525 5 350 4 748 602 353 55 -298
Kommentarer Enhet for SFO (består av SFO og spesialbaser for SFO): 
 
Prognostisert forbruk for SFO ser ut til å samsvare med budsjett. 
Enhet for barnehager Nord 16 297 16 427 7 301 6 527 774 191 326 135
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager, familiebarnehager og barneparker): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart 
er i henhold til budsjett. 
Enhet for barnehager Sør 17 526 17 595 7 314 6 640 675 28   -28
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart 
er i henhold til budsjett. 
Enhet for hjemmesykepleie 62 341 62 341 22 804 25 761 -2 958 -2 750 -2 750   
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt nattjeneste og flexiteam): 
 
Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  Høyere vedtak av timer og 
høyere forbruk pr utført time enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier en 
redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte timer. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte timer. Det 
forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep av utgifter 
tilknyttet vikarmidler og tillegg.  
 
I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel).  


Enhet for praktisk bistand 18 682 18 682 6 858 6 997 -139 630 630   
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) 
 
Mindreforbruk pga vakant stilling som enhetsleder. 
Enhet for veiledning og støtte 
for voksne 81 285 86 598 29 847 28 255 1 591 1 760 2 619 859
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Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg, kjøp av plasser psykiatri, Herregårdsveien 4,  
Marmorberget samlokaliserte boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak) 
 
Økonomisk sosialhjelp: Prognosen har iberegnet at bydelen får redusert budsjettramme på økonomisk sosialhjelp som 
følge av regnskap 2007 på 0,35 mill kr.  Høye utbetalinger tilknyttet sosialhjelp de første månedene – disse er normalisert 
fom mars. 
 
Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill kr. 
Enhet for barnevern 50 229 50 229 17 126 20 540 -3 414 -8 072 -6 935 1 137
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første 
månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye 
kostnadskrevende tiltak.  
 
Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen familien.  Dette har 
også gitt en positiv endring på prognosen. 
 
Økonomi - plan og budsjett 48 504 48 304 16 272 16 439 -167       
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap, lønn, AFP/uførepensjoner og bydel felles): 
 
Tidligere meldt merforbruk AFP/midlertidig uførepensjon er redusert. Prognosen forutsetter ingen økte vedtak.  
Personal og org.utv. 2 753 2 753 1 052 1 549 -497 -260 -260   
Kommentarer Personal og org.utv  (består av personal, tillitsvalgte og overtallige): 
 
Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har betalingsansvar for. 
Samfunn og helse 2 371 2 371 859 626 232       
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
Bydelsdirektør 3 631 3 631 1 306 1 396 -90       
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
SUM Bydel Nordstrand 792 157 798 275 279 985 288 663 -8 678 -13 409 -14 193 -784
 
Hva menes med vår aktive prognose: 
Utgangspunktet for økonomioppfølging er at man gjennomfører vedtatt aktivitet ut fra vedtatt 
budsjett og vedtatte forutsetninger.  Ved gjennomføringen kan det oppstå avvik i forhold til 
det man har planlagt.  En gjennomgående hovedregel er at man ved alle tjenester som tilsier et 
merforbruk i forhold til det som er budsjettert igangsetter aktive tiltak for å holde budsjettet. 
 
Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad 
gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  
Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til 
budsjett.   
 
Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt 
område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaulerende 
måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  
I praktisk betydning vil dette si at man ikke bare kan melde et merforbruk i prognosen før 
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man har sikret at absolutt alle mulige korrektive/aktive tiltak er prøvet.  Reelt sett medfører 
dette en risiko på at man setter en for optimistisk prognose. 
 
Risikovurderingene blir derfor svært viktig. Hovedområdene innen risikovurdering for Bydel 
Nordstrand er antall sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, barnevernstiltak utenfor familien og 
økonomisk sosialhjelp.  I avviksrapporteringen har man derfor valgt å legge større fokus på 
disse områdene. 
 
Eksterne forutsetninger: 
Prognosen forutsetter  


1. at bydelen som følge av ny 3%-regel tilknyttet merforbruk for 2006 og 2007 skal 
inndekke for tidligere års merforbruk 14,2 mill kr, dvs 21,5 mill kr for 2007 og  
tilbakeføring av rammereduksjon på 7,3 mill kr for 2006. 


2. at bydelen mottar 2,5 mill kr av sentral avsetning til høye døgnpriser barnevern. 
3. at bydelen ikke får ekstra pågang av pasienter i forbindelse med sommerferieavvikling 


ved Ullevål universitetssykehus. 
4. at refusjon for ressurskrevende tjenester tilsvarer det en har forutsatt i prognosen. 
5. at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. 


 
 
Interne forutsetninger: 
Prognosen forutsetter  


1. at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året  
2. at antall utførte timer hjemmesykepleie reduseres i henhold til nedtrappingsplan 
3. at hjemmesykepleie greier å utføre tjenesteproduksjon i samsvar med vedtatt pris for 


utførte timer. 
4. at prognostisert aktivitet for barnevern er reell 
5. at prognostisert utgift pr bruker og antall brukere innen økonomisk sosialhjelp 


normaliseres i samsvar med budsjett  
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Prognose 2008 pr mars pr funksjon  Aktiv 
prognose Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100  
Administrasjon 120 20
Administrasjonslokaler 130 66
Premieavvik 170  
Diverse fellesutgifter 180  


Interne serviceenheter 190 -725


Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har 
betalingsansvar for. 
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 
2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra 
de opprinnelige beskrivelser. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 10
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 1 365 Mindreforbruk tilknyttet fysio og psykiatri. 
Råd, veiledning og sosial 
forebyggende arbeid 242 283
Tilbud til personer med rusproblemer 243 300
Kommunalt disponert boliger 265 -126
Kommunale sysselsettingstiltak 273  


Introduksjonstilbud 275 1 000


Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet 
introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill 
kr. 


Bistand til etablering og 
opprettholdelse av egen bolig 283 161
Fysisk tilrettelegging og planlegging 300  
Boligbygging og fysiske 
bomiljøtiltak 315  
Drift av lokale veier 333  
Rekreasjon i tettsted 335  
Naturforvaltning og friluftsliv 360  
Kulturminnevern 365  
Andre kulturaktiviteter 385 60
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og 
nærmiljø 2 414


Førskole 201 516


Styrket tilbud til førskolebarn 211 400
Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å 
være noe høyere enn tidligere prognostisert. 


Førskolelokaler og skyss 221  
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   916


Skolefritidstilbud 215 55 
Skolelokaler og skyss 222  
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -120
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 142
Barneverntjeneste 244 23
Barneverntiltak i familien 251 -458


Barneverntiltak utenfor familien 
 
 


252 
 
 -6 500


Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  
Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første 
månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 
2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye 
kostnadskrevende tiltak.  
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Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 
institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen 
familien.  Dette har også gitt en positiv endring på 
prognosen. 


Sum Funksjonsområde 2B: 
Oppvekst   -6 858


Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede 234 -299 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


253 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


376
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bydelen har en budsjettert nedtrapping av 
sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som 
ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 
plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april 
var det på 519 plasser.  Dette er i overkant av budsjett.  
Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med 
nedtrappingsplan til et prognostisert gjennomsnitt på 504 
plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto 
merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at man 
ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus 
skriver ut mange pasienter tilknyttet 
sommerferieavvikling. 
 
Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, 
delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter 
enn budsjettert.     
 
Vesentligste årsak til forbedring siden mars-prognose 
knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for 
ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært 
prognostisert  på kostrafunksjon 254 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-8 707


 
Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  
Høyere vedtak av timer og høyere forbruk pr utført time 
enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 
mill kr.  Prognosen tilsier en redusert vedtakstid utover 
året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte 
timer. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i 
mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte 
timer. Det forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt 
i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep 
av utgifter tilknyttet vikarmidler og tillegg.  
 
I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker 
tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel). 
 
 
Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 
6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 
3,3 mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer 
kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som 
tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. 
Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til 
Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med oppdatert 
vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester. 
 
Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 
mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i 
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budsjettet.   
 
Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i 
mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen 
er vurdert i ut fra økende aktivitet. 
 
Mindreforbruk praktisk bistand (kommunalt)pga vakant 
stilling som enhetsleder. 
 
Vesentligste årsak til forverring siden mars-prognose 
knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for 
ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært 
prognostisert  på kostrafunksjon 254 mens den nå er blitt 
flyttet til 253. 


Botilbud i institusjon 261  


Transport for funksjonshemmede 
 


733 
 -2 135


TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en 
forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk 
er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. 
Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er 
at benyttelsen av TT-kjøring er lavere enn faktisk 
innvilget TT-kjøring. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   -10 765


Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   -14 293
Økonomisk sosialhjelp 281 100
Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   100


Sum Bydel Nordstrand   -14 193
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 Risikoområder: Budsjettert 
    


1. Sykehjemsplasser - antall plasser ifht til bud + prognose 492 plasser Oppfølgingsark på faktisk antall plass
nedtrappingsplan.  Kan også spesifise


2. Sykehjemsplasser - antall plasser i kroner ifht til bud + 
prognose 


Budsj. Snittpris I budsjettet er det forutsatt en snittp
faktisk plasser+prognose ut året inne
for prognosen.  


3. Sykehjemsplasser - antall innvilgede langtidsplasser målt 
mot avgang 


Hva er reell 
avgang 


Målenhet på langtidsopphold (LTO). 
innvilgede LTO. 


4. Hjemmesykepleie - antall faktisk utførte timer - målt mot 
budsjett hos bestiller 


113.309 timer Måling i Gerica (data) antall av antall u
nedtrappingsplan. Måles mot bestillere


5. Hjemmesykepleie - reell kostnad antall faktisk utførte 
timer - målt mot budsjett hos utfører 


550 kr / t Måling om 550 kr pr time gjennomfør
reell kostnad innværende måned. 


6. Barnevern - institusjonsplasser (ant. plasser og kostnad pr 
mnd) 


 Institusjonsplasser er den største r
utgifter - sett opp mot budsjetterte plas


    
 Praktisk bistand   
 Psykiatri   
 PU   
 


Apr.08         
Sykehjemsplasser: 31 29 31 30 31 30 31 31


Antall plasser jan feb mar apr mai jun jul au
Budsjettert gj.snitt 492,8 492,8 492,8 492,8 492,8 492,8 492,8 49


Budsjettert nedtrapping 512,0 508,5 505,0 501,5 498,0 494,5 491,0 48
Faktisk forbruk/prognose 526,0 524,0 519,0 519,3 512,0 501,0 499,0 49
Avvik Budsjett-prognose -14,0 -15,5 -14,0 -17,8 -14,0 -6,5 -8,0 -


         


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul au
Budsjettert gj.snitt pr plass 618,9 618,9 618,9 618,9 618,9 618,9 618,9 61


Budsjettert nedtrapping 26 839 24 936 26 472 25 441 26 105 25 086 25 738 25


Forbruk gj.snitt pr plass 52 49 52 50 52 50 52


Forbruk pr mnd/prognose 27 416 25 513 26 990 26 178 26 626 25 188 25 943 25


Avvik Budsjett-prognose -577 -577 -518 -737 -521 -102 -205 -


         


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul a
Faktisk vedtak LTO 2008 27 14 11 5 11 10 10


Faktisk avgang LTO 2008 13 18 19 16 14 14 14
Reell endring LTO 14 -4 -8 -11 -3 -4 -4


Måltall -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -
Avvik måltall-reell endring 17,5 -0,5 -4,5 -7,5 0,5 -0,5 -0,5


         
Hjemmesykepleie: 31 29 31 30 31 30 31 31


Bestiller jan feb mar apr mai jun jul au
Antall bud. vedtatte timer         
Antall reellt vedtatte timer 13 208 12 384 13 291      


Antall bud. utførte timer 9 597 8 978 9 597 9 288 9 597 9 288 9 597 9 5
Reellt utførte timer 10 484 10 326 11 114      


Avvik budsj.-reelle timer -887 -1 348 -1 517      
         
         







Praktisk bistand 31 29 31 30 31 30 31 31


Bestiller: jan feb mar apr mai jun jul au
Utførte timer 6 399 5 995 6 076 6 332     


Utfører:         
Antall utførte timer kommunalt 4 637 4 287 4 260 4 584     


Reell pris pr utført time kommunalt 359 388 387 409     
Antall utførte timer privat 1 762 1 708 1 816 1 748     


Reell pris pr utført time privat 341 319 303 364     
Risiki: Kvalitet på input fra GERICA, 


rapporter fra private leverandører samt 
hvor ajour regnskapet er. April er 


dyrere grunnet variabel lønn fra mars 
pga. påsken. 


        


         
         


Barnevern: 31 29 31 30 31 30 31 31


Institusjonsplasser jan feb mar apr mai jun jul au
Budsj. snitt priser pr plass 108 108 108 108 108 108 108 1


Budsjetterte plasser 18 18 18 18 18 18 18
Faktisk snittpris pr plass 116 110 137 124 125 121 142 1


Forbruk av plasser/prognose 21 25 24 25 24 21 16
Avvik budsj.-forbruk plasser -3 -7 -6 -7 -6 -3 2


Merforbruk pga høyere pris pr plass 144 36 522 288 306 234 612 9
Merforbruk pga flere plasser 348 770 822 868 750 363 -284 -7


Forbruk av plasser inkluderer rene 
institusjonsplasser, ettervern i hybel med 


tett oppfølging fra institusjon/firma, 
fosterhjem via institusjon/firma og 


        


akuttplasseringer i beredskapshjem 
tilknyttet institusjoner/firmaer. Øvrige 


hjelpetiltak til barn som bor utenfor 
egen familie er derimot ikke tatt med. 


        


Den økende snittprisen skyldes en 
reduksjon i antall prognostiserte 


rimelige plasser utover i året, samt 
korte akuttplasseringer i 1 kvartal. 


        


Merforbruket i tabellen vil ikke 
samsvare med det innmeldte pga at 


ikke alle kostnader er med her, i tillegg 
til en eventuell buffer til nye plasser. 


        


         
Psykiatri: 31 29 31 30 31 30 31 31


Kjøp av psykiatriplasser jan feb mar apr mai jun jul au
Budsj. snitt plasser         


Forbruk plasser/prognose 20 20       
Avvik         


         
         


Mennesker med psykisk utv.hem.: 31 29 31 30 31 30 31 31


PU jan feb mar apr mai jun jul au
Antall brukere dagsenter 20 20 20 20 20 20 20


Antall brukere bydelens dagsenter 15 15 15 15 15 17 17
Antall plasser bydelens servicegruppe 9 9 9 9 9 9 9
Antall utv.hemmede med støttekontakt 107 107 109 109 109 109 109 1







Antall brukere med ind. Opplæring 59 59 60 60 60 60 60
Antall brukere personlig assistent 12 12 13 13 13 13 13


Antall mottakere omsorgslønn 32 32 36 36 36 36 36
         


Kommentarer til felt "Mennesker med 
psykisk utv.hem." 


        


I forhold til forklaring av tall i regnskap 
er det ikke hensiktsmessig å kun gi tall 


på de med ps.utvikl.h. Vi gir også 
tjenester til mange uten denne 


        


diagnosen, eks ADHA, Asberger, 
psykiatri og vi har ikke dette naturlig 


inndelt i regnskapet. 


        


Foreslår derfor at overskrift endres til 
"Mennesker med nedsatt 


funksjonsevne". 


        


"Antall brukere dagsenter" - gjelder da 
plasser vi kjøper. 


        


"Antall brukere bydelens dagsenter" - 
har til sammen 15 brukere, de 9 som 


er i servicegr. er inkludert her. 


        


"Antall utv.h. med støttekontakt" bør 
endres til "Antall brukere med 


støttekontakt". Tallet som er gitt er de 
som har effektuert sitt vedtak. 


        


Tallet på de som har vedtak på 
støttekontakt er 139stk, det er altså 


32stk som ikke har effektuert sitt 
vedtak. 


        


"Antall brukere med ind.opplæring" - 
Her bør det trolig stå; "Antall brukere 


med ind. Avlastning" 


        


Tallet som er gitt er de som har 
effektuert sitt vedtak. Vi har 1 bruker 


som ikke har effektuert sitt vedtak om 
individuell avlastning. 


        


"Antall brukere med personlig 
assistent" bør endres til "Antall brukere 


med Borgerstyrt personlig assistent". 


        


Oversikt vi også sitter med som ikke er 
etterspurt her er VTA(Varig Tilrettelagt 


Arbeid) plasser. 


        


Disse arb.plassene får noe tilskudd fra 
NAV, bydelen dekker resterende. 


        


Vi har også oversikt over kjøpsplasser 
bolig, barnebolig, boligavlastning og 


gruppeavlastning. 


        


         
         
         
 





		(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

		I kommentarfeltet er det oppført nr. som henviser til kolonnenummer

		Oppgradert prognose pr 30.04.2008 viser et merforbruk på 14, 193 mill kroner.  Denne prognosen er gjennomarbeidet i henhold til vanlig avviksprosedyre i bydelen. 

		I tertialrapport oversendt rådhuset innen fristen 08.05.2008 ble det meldt merforbruk på 13,409 mill kroner – hvilket samsvarer med meldt prognose pr 31.03.2008.

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		Årets budsjett

		Justert budsjett

		Budsjett hittil i år

		Korr regnskap

		Avvik

		Aktiv prognose mars

		Aktiv prognose april

		Endring

		Bestillerenheten

		359 445

		359 445

		120 261

		127 746

		-7 485

		-6 751

		-10 458

		-3 707

		Kommentarer Bestillerenheten

		(Består av kjøp innen PUH-tjenester, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, personlig assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager):

		Bydelen har en budsjettert nedtrapping av sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april var det på 519 plasser.  Dette er i overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med nedtrappingsplan til et prognostisert gjennomsnitt på 504 plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at man ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus skriver ut mange pasienter tilknyttet sommerferieavvikling.

		Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter enn budsjettert.    

		TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er at benyttelsen av TT-kjøring er lavere enn faktisk innvilget TT-kjøring.

		Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 3,3 mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester.

		Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet.  

		Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen er vurdert i ut fra økende aktivitet. 

		Service- og forvaltningsenheten

		22 470

		22 470

		7 742

		7 375

		368

		-16

		 

		16

		Kommentarer Service- og forvaltningsenheten (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) :

		Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser.

		Enhet for forebyggende arbeid

		46 470

		47 275

		16 995

		16 602

		394

		-83

		660

		743

		Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter):

		Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å være noe høyere enn tidligere prognostisert. 

		Mindreforbruk tilknyttet til helsestasjon og ergo-/fysioterapi.

		Enhet for bo- og dagtilbud

		50 628

		50 628

		18 898

		17 462

		1 436

		1 561

		1 920

		359

		Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester):

		Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.

		Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester.

		Nattjenesten opphører fra 1.4.2008 – og kjøpes fra Bestillerenheten.

		Enhet for SFO

		9 525

		9 525

		5 350

		4 748

		602

		353

		55

		-298

		Kommentarer Enhet for SFO (består av SFO og spesialbaser for SFO):

		Prognostisert forbruk for SFO ser ut til å samsvare med budsjett.

		16 297

		16 427

		7 301

		6 527

		774

		191

		326

		135

		Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager, familiebarnehager og barneparker):

		Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett.

		17 526

		17 595

		7 314

		6 640

		675

		28

		 

		-28

		Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager):

		Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen forutsetter at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett.

		Enhet for hjemmesykepleie

		62 341

		62 341

		22 804

		25 761

		-2 958

		-2 750

		-2 750

		 

		Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt nattjeneste og flexiteam):

		Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  Høyere vedtak av timer og høyere forbruk pr utført time enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier en redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte timer.

		Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte timer. Det forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep av utgifter tilknyttet vikarmidler og tillegg. 

		I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel). 

		18 682

		18 682

		6 858

		6 997

		-139

		630

		630

		 

		Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter)

		Mindreforbruk pga vakant stilling som enhetsleder.

		Enhet for veiledning og støtte for voksne

		81 285

		86 598

		29 847

		28 255

		1 591

		1 760

		2 619

		859

		Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg, kjøp av plasser psykiatri, Herregårdsveien 4,  Marmorberget samlokaliserte boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak)

		Økonomisk sosialhjelp: Prognosen har iberegnet at bydelen får redusert budsjettramme på økonomisk sosialhjelp som følge av regnskap 2007 på 0,35 mill kr.  Høye utbetalinger tilknyttet sosialhjelp de første månedene – disse er normalisert fom mars.

		Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill kr.

		50 229

		50 229

		17 126

		20 540

		-3 414

		-8 072

		-6 935

		1 137

		Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien):

		Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye kostnadskrevende tiltak. 

		Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen familien.  Dette har også gitt en positiv endring på prognosen.

		Økonomi - plan og budsjett

		48 504

		48 304

		16 272

		16 439

		-167

		 

		 

		 

		Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap, lønn, AFP/uførepensjoner og bydel felles):

		Tidligere meldt merforbruk AFP/midlertidig uførepensjon er redusert. Prognosen forutsetter ingen økte vedtak. 

		Personal og org.utv.

		2 753

		2 753

		1 052

		1 549

		-497

		-260

		-260

		 

		Kommentarer Personal og org.utv  (består av personal, tillitsvalgte og overtallige):

		Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har betalingsansvar for.

		Samfunn og helse

		2 371

		2 371

		859

		626

		232

		 

		 

		 

		Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse):

		Bydelsdirektør

		3 631

		3 631

		1 306

		1 396

		-90

		 

		 

		 

		Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):

		SUM Bydel Nordstrand

		792 157

		798 275

		279 985

		288 663

		-8 678

		-13 409

		-14 193

		-784

		Hva menes med vår aktive prognose:

		Utgangspunktet for økonomioppfølging er at man gjennomfører vedtatt aktivitet ut fra vedtatt budsjett og vedtatte forutsetninger.  Ved gjennomføringen kan det oppstå avvik i forhold til det man har planlagt.  En gjennomgående hovedregel er at man ved alle tjenester som tilsier et merforbruk i forhold til det som er budsjettert igangsetter aktive tiltak for å holde budsjettet.

		Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til budsjett.  

		Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaulerende måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  I praktisk betydning vil dette si at man ikke bare kan melde et merforbruk i prognosen før man har sikret at absolutt alle mulige korrektive/aktive tiltak er prøvet.  Reelt sett medfører dette en risiko på at man setter en for optimistisk prognose.

		Risikovurderingene blir derfor svært viktig. Hovedområdene innen risikovurdering for Bydel Nordstrand er antall sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, barnevernstiltak utenfor familien og økonomisk sosialhjelp.  I avviksrapporteringen har man derfor valgt å legge større fokus på disse områdene.

		Eksterne forutsetninger:

		Prognosen forutsetter 

		1. at bydelen som følge av ny 3%-regel tilknyttet merforbruk for 2006 og 2007 skal inndekke for tidligere års merforbruk 14,2 mill kr, dvs 21,5 mill kr for 2007 og  tilbakeføring av rammereduksjon på 7,3 mill kr for 2006.

		2. at bydelen mottar 2,5 mill kr av sentral avsetning til høye døgnpriser barnevern.

		3. at bydelen ikke får ekstra pågang av pasienter i forbindelse med sommerferieavvikling ved Ullevål universitetssykehus.

		4. at refusjon for ressurskrevende tjenester tilsvarer det en har forutsatt i prognosen.

		5. at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett.

		Interne forutsetninger:

		Prognosen forutsetter 

		1. at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året 

		2. at antall utførte timer hjemmesykepleie reduseres i henhold til nedtrappingsplan

		3. at hjemmesykepleie greier å utføre tjenesteproduksjon i samsvar med vedtatt pris for utførte timer.

		4. at prognostisert aktivitet for barnevern er reell

		5. at prognostisert utgift pr bruker og antall brukere innen økonomisk sosialhjelp normaliseres i samsvar med budsjett 

		Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar:

		Aktiv prognose

		Politisk styring og kontrollorganer

		100

		 

		Administrasjon

		120

		20

		Administrasjonslokaler

		130

		66

		Premieavvik

		170

		 

		Diverse fellesutgifter

		180

		 

		Interne serviceenheter

		190

		-725

		Merutgifter tilknyttet overtallige som bydelen har betalingsansvar for.

		Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 2008 (innrullingsåret) tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser.

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		233

		10

		Diagnose, behandling, rehabilitering

		241

		1 365

		 Mindreforbruk tilknyttet fysio og psykiatri.

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		242

		283

		Tilbud til personer med rusproblemer

		243

		300

		Kommunalt disponert boliger

		265

		-126

		Kommunale sysselsettingstiltak

		273

		 

		Introduksjonstilbud

		275

		1 000

		Økt kompensasjon i fht forventninger i budsjett tilknyttet introduksjon flyktninger gir en økt merinntekt på 1,0 mill kr.

		Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

		283

		161

		Fysisk tilrettelegging og planlegging

		300

		 

		Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

		315

		 

		Drift av lokale veier

		333

		 

		Rekreasjon i tettsted

		335

		 

		Naturforvaltning og friluftsliv

		360

		 

		Kulturminnevern

		365

		 

		Andre kulturaktiviteter

		385

		60

		Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

		2 414

		Førskole

		201

		516

		Styrket tilbud til førskolebarn

		211

		400

		Statstilskudd tilknyttet pedagogisk fagsenter er meldt å være noe høyere enn tidligere prognostisert.

		Førskolelokaler og skyss

		221

		 

		Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager

		 

		916

		Skolefritidstilbud

		215

		55

		Skolelokaler og skyss

		222

		 

		Aktivitetstilbud barn og unge

		231

		-120

		Forebygging, skole- og helsestasjontjeneste

		232

		142

		Barneverntjeneste

		244

		23

		Barneverntiltak i familien

		251

		-458

		Barneverntiltak utenfor familien

		252

		-6 500

		Merutgiftene gjelder hovedsaklig tiltak utenfor familien.  Kjøp av institusjonsplasser til 5-6 nye brukere de 2 første månedene har medført en vesentlig høyere prognose for 2008. Prognosen forutsetter svært begrenset økning av nye kostnadskrevende tiltak. 

		Endring siden mars har vært en reduksjon på 1 institusjonsplass – hvor det i stedet utføres tiltak innen familien.  Dette har også gitt en positiv endring på prognosen.

		Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst

		 

		-6 858

		Aktivisering eldre og funksjonshemmede

		234

		-299

		Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		253

		376

		Bydelen har en budsjettert nedtrapping av sykehjemsplasser og en prognostisert nedtrapping som ligger noe høyere. For januar var det brukt i snitt 526 plasser, for februar var det 524 plasser, for mars og april var det på 519 plasser.  Dette er i overkant av budsjett.  Prognosen er satt ved fortsatt nedtrapping i samsvar med nedtrappingsplan til et prognostisert gjennomsnitt på 504 plasser, mens det er budsjettert 493 plasser. Brutto merutgift utgjør 4,7 mill kr. Her forutsettes det at man ikke opplever som i 2007 at Ullevål universitetssykehus skriver ut mange pasienter tilknyttet sommerferieavvikling.

		Inntektsgrunnlaget for vederlag er høyere enn budsjettert, delvis pga av flere plasser og delvis pga høyere inntekter enn budsjettert.    

		Vesentligste årsak til forbedring siden mars-prognose knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært prognostisert  på kostrafunksjon 254

		Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		254

		-8 707

		Budsjettet forutsetter 113 300 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 550kr  pr time.  Høyere vedtak av timer og høyere forbruk pr utført time enn forutsatt medfører et prognostisert merforbruk på 2,0 mill kr.  Prognosen tilsier en redusert vedtakstid utover året hvor man tilnærmer seg raskt de budsjetterte vedtatte timer.

		Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 11 114 i mars til 9 601 i april - da regner man ikke med avbrutte timer. Det forutsettes at dette vil gi en svært gunstig effekt i påfølgende regnskapsmåned, da det oppstår noe etterslep av utgifter tilknyttet vikarmidler og tillegg. 

		I tillegg utøves tjeneste for kostnadskrevende bruker tilsvarende ca 0,75 mill kr (bydelens egenandel).

		Innen kjøp av PUH-tjenester er det et merforbruk på totalt 6,7 mill kr – hvilket innebærer en forverring siden mars på 3,3 mill kr. Det kjøpes nå eksternt og mer kostnadskrevende og tilpasset botilbud til en beboer som tidligere var tilknyttet en av bydelens egne boliger. Kostnaden og merutgiften blir dermed overført til Bestillerenheten.  Prognosen er nå justert med oppdatert vurdering av refusjon tilknyttet ressurskrevende tjenester.

		Omsorgslønn har et økt merforbruk fra 0,465 mill til 0,650 mill kr.  Årsaken er en høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet.  

		Brukervalg har en økning i merforbruk fra 1,437 mill kr i mars til 1,634 mill kr i april.  Økt merforbruk i prognosen er vurdert i ut fra økende aktivitet.

		Mindreforbruk praktisk bistand (kommunalt)pga vakant stilling som enhetsleder.

		Vesentligste årsak til forverring siden mars-prognose knyttes til oppgradert vurdering av kompensasjon for ressurskrevende tjenester.  Tidligere har den vært prognostisert  på kostrafunksjon 254 mens den nå er blitt flyttet til 253.

		Botilbud i institusjon

		261

		 

		Transport for funksjonshemmede

		733

		-2 135

		TT-kjøring viser et merforbruk på 2,1 mill kr, en forbedring i fht mars på 0,5 mill kr. Årsak til merforbruk er økte vedtak og forsinkelse tilknyttet egen sjåførtjeneste. Årsak til at merforbruket er redusert de siste månedene er at benyttelsen av TT-kjøring er lavere enn faktisk innvilget TT-kjøring.

		Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg

		 

		-10 765

		Sum Bydel ekskl. sosialhjelp

		 

		-14 293

		Økonomisk sosialhjelp

		281

		100

		Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

		 

		100

		Sum Bydel Nordstrand

		 

		-14 193






1. tertial 2008 Bydel Nordstrand Side 1 


BYDEL: Nordstrand BYDELSNR: 14


Utfylling av data utført av: Åsmund Rognerud, spesialkonsulent Telefon: 23 46 50 89


 (navn og stillingsbetegnelse) Telefaks: 23 49 50 50


E-postadresse: asmund.rognerud@bns.oslo.kommune.no


TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE 


PR. 1. TERTIAL 2008


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


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


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


Det kan settes inn nye rader, men ikke enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.
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Spesifikasjon av budsjettjusteringer som ikke er vedtatt, men som er inkludert i prognosen i Agresso
Jf. for øvrig rundskriv XX/2008 -Byrådets tertialrapport pr. 30.04.2008


Tabell Ø - 1-  Budsjettjusteringer. Saken gjelder (kortfattet):
I hele 1000 
kroner


Virkning av regnskap 2007 -8300
Statstilskudd Pedagogisk fagsenter 7708
Kompensasjon kostnadskrevende brukere Barnevern 2500
Forventet kompensasjon barnehageplasser med oppstart 2007/2008. 8828
Rosenhagen bhg oppstart 992


Sum ikke vedtatte budsjettjusteringer pr. 30.04.08 11728


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


FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


I hele 1000 
kroner


Sum flyktningetilskudd for hele 2008. Kommunaldirektørens sak XX/2008 2 765
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 1 092
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene 0
3. Til behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere 0
4. Til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen  1 092
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp  0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler   1 092


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


Antall 
01.01 - 
30.04


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken 12
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken 2


Tabell 1 - 1  Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen. 


VST:
Er denne 
relevant?


Var med i 1. 
T/2007, men 


ble tatt ut 
2.T/2007


VST:
Referansen til 
kommunaldire
ktørens sak? 


Kan raden 
strykes?
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Antall 
01.01 - 
30.04


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx
 1. Antall mottatte søknader 62
 2. Antall behandlede søknader…      1) 60
 3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 54
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 90%
 5. Antall innvilget lån 8
 6. Antall avslåtte søknader 13


Tildeling av kommunal bolig xxxx
 7. Antall mottatte søknader 63
 8. Antall behandlede søknader… 35
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 35
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 29
 12. Antall søknader som ble avslått 27
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 23
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 4
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 17%
1) Gjelder antall behandlede søknader i perioden av hele søknadsmassen, inkl. evt. ikke-behandlede fra forrige periode


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


(< 30 d.) (30-90 d) (91-180 d) (≥ 180 d) 30.04. 30.04.
 Antall barn under 18 år i døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernattingstilbud 8 6 0 0 14 4
Sum antall personer 8 6 0 0 14 4


Kontrollformel 


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


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


avtale avtale  1) 30.04.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 3 4
Sum antall personer 1 3 4
1) Bystyrets måltall for 2008 er 0 Husk å kommenter nedenfor


Kontrollformel 


Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Sosialsenteret et nødt til å benytte steder uten kvalitetsavtale fordi det er fullt på steder med avtale for de som ikke er rusmisbrukere.


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til 
bolig 
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Antall 
personer 
med 
opphold 
14 dager 
eller 
mer, som 
har fått 
besøk


Personer i 
steder 
med 
kvalitets-
avtale 
besøkt 
hvert 
kvartal


Personer i 
steder 
uten 
kvalitets-
avtale 
besøkt 
hver 
måned


Antall 
personer 
ikke besøkt


Antall med 
alter-native 
planer   2)


 Antall barn under 18 år i døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernattingstilbud 0 3 1 4
Totalt 0 3 0 1 4


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


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale 
som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 1


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 
som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 3


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


 < 2 uker
≥ 2 uker < 
2 mnd


≥ 2 mnd < 
4 mnd


≥ 4 md < 6 
mnd


 ≥ 6 md< 12 
mnd ≥ 12 mnd


Andel < 2 
uker


Antall saker beh. administrativt 1438 261 0 1 0 0 1700 85%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


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


 < 2 uker
≥ 2 uker < 
2 mnd


≥ 2 mnd < 
4 mnd


≥ 4 md < 6 
mnd


 ≥ 6 md< 12 
mnd ≥ 12 mnd


Andel < 2 
uker


 Antall saker 1 6 2 1 0 0 10 10%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.


 Tabell 1-6  Bydelens oppfølging av 
personer i døgnovernattingstilbud   1).  


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


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


Antall sosialsentre i bydelen: 1


Angi navn på sosialsentrene:
Sosialsenter 1: Nordstrand sosialsenter
Sosialsenter 2:
Sosialsenter 3:


  Tabell 1-11-B Pr. 30.04
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Deltakere Deltakere SUM
  Antall personer i tiltak pr. 30.04, ikke akkumulert finansiert finansiert deltakere


av av oppg.-
Aetat diff.midler


 Arbeidspraksis 10 0 10
 Lønnstilskudd   2 0 2
 Midlertidig sysselsettingstiltak 0 0 0
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør 0 0 0
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør 26 0 26
 Tiltak i attføringsbedrift 14 0 14
 Sum deltakere i tiltak 52 0 52


  Tabell 1-11-C Deltakere 
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i egen regi av bydelen pr.
  Antall personer i tiltak pr. 30.04, ikke akkumulert  30.04
 Kvalifisering/hospitering - trygdede     1) 0
 Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere   2) 5
 Sum bydelstiltak 5
 Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av 
 deltakerlister, fremmøtelister, journaler.


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


  Tabell 1-11-D Ant. del- 
  Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak takere
  i perioden 01.01. - 30.04 - akkumulerte tall 1.1-30.04
 Ordinært arbeid 6
 Utdanning/verneplikt 0
 Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder 2
 Dagpenger 0
 Andre trygdeytelser 5
 Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå 7
 Sum bydelstiltak 20


Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 30.04       1) 25
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram
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  Tabell 1-14 Ant. i
perioden Antall


  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud 01.01-  pr.
  innen russektoren        30.04  30.04
  1) 2)
  I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 31 18
  I statlig behandlingsinstitusjon 1 0


  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 31 Sum 18


Formel for avvikskontroll


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i perioden 1.1. - 30.04.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.


2)  Antall personer som har et tilbud den 30.04. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
     enn tilsvarende tall for perioden 01.01 - 30.04


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


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


Antall 
klienter pr. 


30.04
1. Antall klienter som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)) 15
 A) - herav barn (0 -18 år) 0
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 15
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer    2) 7
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)   2) 8
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser   2) 0
  -  d) - annet    2) 0
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet 2
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP 28
 1)  Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5
    og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.
 2) Brukeren skal telles kun én gang.


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. 30.04 - For 
klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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  Tabell 1 - 16 - A   HMS - Trusler og 
vold - pr. 30.04


I sosial-
tjenesten


I pleie- og 
omsorgs-
tjenesten


I øvrige deler 
av bydelens 


tjeneste-yting Sum
  1a. Antall episoder med trusler  1) 2 7 1 10
  1b. Antall anmeldte trusler 0 0 1 1
  1c. Antall sykemeldinger p.g.a. trusler 0 0 0 0
  2a. Antall voldsepisoder    2) 0 32 0 32
  2b. Antall anmeldte voldsepisoder 0 0 0 0
  2c. Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0 0 0 0
  3a. Antall skademeldinger - personer 0 4 0 4
  3b. Antall skademeldinger - inventar og utstyr 0 0 0 0
  4a.  Sum antall anmeldelser (1b + 2c) 0 0 1 1
  4b. Herav antall henlagte anmeldelser 0 0 0 0
  5.  Sum sykemeldinger (1c + 2d) 0 0 0 0
  6. Sum skademeldinger (3a + 3b) 0 4 0 4
Ny tabell fra 1. tertial 2008
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.
  Kommentér nedenfor:


Antall 
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


0 år  (1) 1-2 år  (1) 3-5 år  (2) 6 år  (2) Sum 
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 0 469 870 3 1 342
SUM antall barn 0 474 879 3 1 356
SUM heldagsplasser 0 472 875 3 1 350
SUM heldags storbarnsplasser 
(ekvivalenter) 0 943 875 3 1 821
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  (1) 1-2 år  (1) 3-5 år  (2) 6 år  (2) Sum
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 26 573 754 2 1 355
SUM antall barn 33 574 756 2 1 365
SUM heldagsplasser 29 574 756 2 1 361
SUM heldags storbarnsplasser 
(ekvivalenter) 59 1 147 756 2 1 963
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   (1) 1-2 år  (1) 3-5 år  (2) 6 år  (2) Sum
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 26 1 042 1 624 5 2 697
SUM antall barn 33 1 048 1 635 5 2 721
SUM heldagsplasser 29 1 045 1 631 5 2 710
SUM heldags storbarnsplasser 
(ekvivalenter) 59 2 091 1 631 5 3 785
Tallene summeres automatisk
1) 0-2 år: barn som utløser statstilskudd for småbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn under 3 år pr 31.12.07
2) 3-6 år: barn som utløser statstilskudd for storbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn over 3 år pr 31.12.07


Tabell 2A - 1 - A  -  Antall barn i 
kommunal barnehage per 30.04.


Antall barn i ordinære ikke-kommunale barnehager og 
private familiebarnehager pr. 30.04.


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


familebarnehage per 30.04.


Antall barn i kommunale barnehager pr. 30.04.


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


eller privat familebarnehage per 
30.04.


Antall barn i barnehage  inkl. familiebarnehager pr. 
30.04.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
 BARNEVERN  (I bydelen)


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


barn
 1. Antall meldinger mottatt i perioden 1.1.-30.04 72
 2. Antall ubehandlede meldinger fra før 1.1.  1
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 73
 4. Antall henlagte meldinger i perioden 1.1.-30.04. 4
 5. Antall opprettede undersøkelsessaker i perioden 1.1- 30.04. 65
 6. Antall ubehandlede meldinger pr 30.04. 4
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 73


 8. Antall barn omfattet av meldingene 70


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


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


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall ubehandlede meldinger pr. 31.12.07


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


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


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


Tall fra "før 01.01." gjenspeiler 
tall som er rapportert inn i 
årsstatistikken for 2007, som 
ubehandlede meldinger pr. 
31.12.06,  Kontrollér tallene.
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  Tabell 2-3 Antall
  Undersøkelsessaker i barnevernet saker/
  og resultater av disse: barn


 1. Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden 1.1 - 30.04 (jf.tab.2.2, pkt.5)   1) 65
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2007 (Jf. årsstatistikken  for 2007, pkt. 16 87
     ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr 31.12.07 xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 152


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. mødrehjem o.l.): 40
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 0
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4.4, 5. ledd 0
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4.12 0
   5.3 Atferdstiltak § 4.24 - § 4.26 0
 6. Venter på tiltak 1
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 41


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0
 9. Søknad avslått 0
 10. Overført til annen bydel 2
 11. Samtykke trukket 0
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 49
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 51
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 mnd. gamle ved avslutningstidspunktet 35
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 mnd. gamle ved avslutningstidspunktet 2


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 1
 15. Fortsatt er under undersøkelse 59
 16. Sum ikke-avsluttede saker 60
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 mnd. gamle? 15
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 mnd. gamle? (inngår i tallet foran) 0
17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 152
 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 147
  - herav innvandrerbarn 35
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 107


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


Merknader til tabell 2.3:


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall undersøkelsessaker  pr. 31.12.07


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


Vedr. punkt 18
Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika, Tyrkia og Øst Europa. "Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv 
og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene.
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Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 mnd., i %: 62,0%


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2.3 er utfylt.
  Sjekk rimeligheten av tallet.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 mnd., i %: 97,8%


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2.3 er utfylt.
  Sjekk rimeligheten av tallet.


Kommentar til tabell 2.3:
Antallet fristoversittelser  på undersøkelser er høyt. Dette skyldes stort antall meldinger i 2007 og starten på 2008.
Det er også opprettet undersøkelsessak i de aller fleste meldingene. Barneverntjenesten har fått en ny stilling i 2008, 
og en har i tillegg gjort omrokkering av personalressursene for å klare å håndtrere alle undersøkelsessakene.


  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge 
under tiltak i og utenfor familien


Pr. 30.04
I perioden 1. 


tertial


Herav 
flyttet til 
andre 
bydeler i 
perioden 1. 
tertial


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 125 146 9
  - herav i alderen 0 - 17 år 119 137 9
 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 66 71 0
  - herav i alderen 0 - 17 år 51 55 0
  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.12 1 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 0 xxxx xxxx
 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 191 210 9
 4)  -  antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden xxxx 7 0
 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 6 0


Tallene benyttes i kriteriesystemet


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1A:
Ingen spesielle kommentarer. NB feil dato og årstall i malen. Akuttplassene gjelder pr. 30/4 og for 2008, ikke 2007.


Pr. 30.04
 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 148
  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 134
 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 90,5%
 3) Antall barn under omsorg totalt      3a) 23
  - herav barn med gyldig omsorgsplan     3b) 23
 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.


Kommentar til tabell 2-4-1B:
For en del av barna som mangler tiltaksplan har en nettopp avsluttet undersøkelsene, og planene er derfor ikke ferdig.


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med 
gyldige planer ved periodeslutt
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


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


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


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


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


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


Definisjoner på ulike botilbud  for eldre og funksjonshemmede:


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


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


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


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


Menn 6 2 16 13 15 35 40 38 165
Kvinner 1 10 7 19 28 83 126 125 399
Sum egne beboere 7 12 23 32 43 118 166 163 564
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 0 13 32 43 114 156 155 513
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 4 10 8 22
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 9 10 0 0 0 0 0 19


 - i barneboliger/avlastningsboliger 7 3 0 0 0 0 0 0 10
Kontrollsum 7 12 23 32 43 118 166 163 564
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
**) 0 0 4 8 6 18 22 8 66
 - i trygghetsplasser  ***) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - i skjermet plass for demente 0 0 3 5 11 20 25 22 86
Kontrollsum 0 0 7 13 17 38 47 30 152
 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 1. tertial 2008 fra Gerica.
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
**) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


Andel beboere i korttidsplasser som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 11,7%
     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 15,2%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04.      1)     2) Komm. Fast Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. plass plass plasser


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:   xxxx xxxx xxxx xxxx
Søster Ninas sykehjem 532 4 4
Villa Skaar 626 7 7
Valstad Sykehjem 237 2 2
Granås sykehjem 214 3 3
Fagertun Sykehjem 534 4 4


0
 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 20 0 20


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
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 0 12
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 32 0 32


Benytt rapport nr 3-1-D1 i obligatorisk veileder for uttak av tall 1. terial 2008 fra Gerica
 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:


Antall pasienter


Sjekk samsvar med 
måneds-rapporteringen 
til VST
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 30.04     1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. plasser


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


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 1


Benytt rapport nr 3-1-D2 i obligatorisk veileder for uttak av tall 1. terial 2008 fra Gerica
 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys 
    hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
    Angi i merknad nedenfor hvilke(n) privat institusjon bydelen  kjøper  plasser fra:


      Kommentarer:


Tabell 3-2-A
Tid på ventelister til fast plass i 
 institusjon/botilbud pr. 30.04      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
stått på venteliste til < 1 mnd. 1-2 mnd. 2-3mnd. 3-4mnd. 4-6 mnd. 6-12 mnd. >12 mnd. personer
fast plass i institusjon/tilbud. (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
I eget hjem: 1 2 0 0 0 1 0 4
I somatiske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
I andre institusjoner  2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttidsplasser    3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0


Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 1 2 0 0 0 1 0 4
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0
Benytt rapport nr 3-2-A i obligatorisk veileder for uttak av tall 1. terial 2008 fra Gerica


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem.   5) 93,75


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


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


Tidsintervall
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Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 37,0
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 29,0
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 10,0
Iverksettingstid for søknad om  praktisk bistand       3) 6,3
Iverksettingstid for søknad om hjemmesykepleie 2,4
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.01 - 30.04
  2) Jf. kategoriene angitt i fotnote 1 til tabell 3-2-A foran.
  3) 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.


Benytt rapportene nr 3-2-B og 3-7 i obligatorisk veileder for uttak av tall 1. terial 2008 fra Gerica


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


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


30.04    1)


Mot-
takere av 


BARE 
hjemme-
syke-pleie


Mot-takere 
av BARE 
praktisk 
bistand


Mot-takere 
av BEGGE 


tjenester
SUM mot-


takere 


Herav antall 
mot-takere 
med private 


tjeneste-ytere


 Antall mottakere <  67 år 130 120 84 334 38


 Antall mottakere 67-79 år 59 147 83 289 90


 Antall mottakere  80-89 år 119 387 311 817 211


 Antall mottakere ≥ 90 år 21 83 110 214 51


 SUM - alle aldersgrupper 329 737 588 1654 390


 Sum mottakere ≥ 80 år 140 470 421 1031 262


Benytt rapportene nr 3-5 i obligatorisk veileder for uttak av tall 1. terial 2008 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.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 30.04         1)
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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. 30.04


  Antall innbyggere i bydelen    1) 37732 3775 2458 448 2906


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,9% 7,7% 33,2% 47,8% 35,5%


 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.


  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og omsorgsformål -
etter kjønn og alder, pr. 30.04     1)


Antall 
beboere 0-


17 år


Antall 
beboere 
18-49 år


Antall 
beboere 
50-66 år


Antall 
beboere 
67-74 år


Antall 
beboere 75-


79 år


Antall 
beboere 80-


84 år


Antall 
beboere 85-


89 år


Antall 
beboere 90 år 


+
SUM antall 


beboere
Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 2 6 2 4 1 0 15
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 26 6 0 0 0 0 0 32
Personer med psykiske lidelser 0 16 6 1 1 0 0 0 24
 SUM menn 0 42 14 7 3 4 1 0 71
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 0 2 3 4 4 6 19
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 18 5 1 0 0 0 0 24
Personer med psykiske lidelser 0 10 5 3 0 3 0 0 21
 SUM kvinner 0 28 10 6 3 7 4 6 64
 SUM menn + kvinner 0 70 24 13 6 11 5 6 135
  1) Med omsorgsbolig/tilrettelagt bolig menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre og funksjonshemmede.
      Dette er boliger hvor leietaker betaler husleie og strøm selv, og hvor det ikke kreves vederlag for opphold i institusjon.


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


FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


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


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 163 xxxxx 0 xxxxx 163
  Basisbeløp 3 769 0 255 0 4 024
  Husleie   3) 5 314 302 355 0 5 971
  Midlertidig botilbud   4) 203 0 0 0 203
  Boligetablering 0 0 0 0 0
  Renter/avdrag boliglån 30 0 0 0 30
  Annen hjelp til livsopphold 289 0 29 0 318
  Andre formål - tilleggsytelser 785 2 61 0 848
  Omgjøring til bidrag 0 0 0 0 0
  Sum brutto 10 553 304 700 0 11 557
  Inntekter 1 894 0 0 0 1 894
  Sum netto 8 659 304 700 0 9 663
  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 opprettholdt nedgang i antall brukere, men har  hatt en økning i gjennsomsnittlig utbetalt pr. mnd. pr. klient
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Gj.snitt
  Tabell 4.2 1.1-30.04
 Gjennomsnittlig antall aktive klienter i 1. tertial    1) (1. tertial)
  2)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. mnd. i perioden  3) 310,25
  som fordeler seg slik: xxxxx
  - herav klienter18-24 år, flyktninger 2
  - herav klienter18-24 år,  øvrige 27,75
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 17
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 263,5
  Kontrollsum  (alle herav) 310,25


Kontrollfelt:


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


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


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - i hele kroner 9 280


1) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4 (jan/febr/mars/april).
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TERTIALSTATISTIKK PR. 30.4.08


MÅLTALL OG PROGNOSER
2008


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Antall 
01.01 - 
30.04


Prognose 
for hele året


Vedtatt 
måltall for 


2008


Avvik 
prognose - 


måltall


Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 90% 80% 80% 0%


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


Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 17% 30% 80% -50%


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


pr.30.04. 30.12.08 31.12.08
 Antall barn under 18 år i døgnovernatting u/kvalitetsavtale 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting u/kvalitetsavtale 3 0 0 0
Sum antall personer 3 0 0 0


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


Kommentarer til tabell P-1-5
Se kommentarer tidligere punkt vedrørende samme tema. Så sant det er ledige plasser i steder med kvalitetsavtale vil en benytte disse.
Både måltall og prognose vil derfor være 0.


FUNKSJONSOMRÅDE 2A - BARNEHAGER


Kommun
al


Ikke -
komm.


Kommun
al


Ikke -
komm. Kommunal


Ikke -
komm.


Sum 
plasser


SUM pr. 30.04   5) 474 607 882 758 1 356 1 365 2 721
Prognose pr. 31.12. 501 621 954 785 1 455 1 406 2 861
Endring til 31.12    6) 27 14 72 27 99 41 140
1) 0-2 år: barn som utløser statstilskudd for småbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn under 3 år pr 31.12.07
2) 3-6 år: barn som utløser statstilskudd for storbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn over 3 år pr 31.12.07


Kommentarer til tabell P-2A -1 - A


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


Tabell P 2A - 1 - A  -  Antall barn i 
barnehage, jfr. KOSTRA-skjema 16  


1)


Prognose pr 31.12.
0-2 år   (1) 3-6 år   (2) I alt


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


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres 
på pr. 1. tertial 2008.


Prognoser for årsresultatet skal være så reelle som mulig.


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


kommenteres under respektive tabell.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
Barnevern


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


30.04. 2008 2008 måltall


Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 3 mnd.  (i %).    1) 62,0% 80% 100% -20%
Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 6 mnd.  (i %).    1) 97,8% 99% 100% -1%


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


Kommentar til tabell P-2-3;


Innen 3 måneder :
Bydelens barnevernstjeneste har hatt en stor vekst i saker i 2007. Dette har medført at en ikke har vært så ajour som en har som mål.
Tjenesten har imidlertid blitt styrket med en ny stilling i 2008, samtidig som en omrokkering av personalet skal gjøre tjenesten mer effektiv.
Andelen saker som avsluttes innen 3 måneder forventes derfor å øke markant, selv om det kan bli vanskelig å klare målet på 100%.
I tillegg må en på årsbasis slite med det dårlige resultatet fra 1 tertial, og en tror derfor dessverre ikke at resultatet for 2008 blir bedre enn 80%.


Innen 6 måender :
Her burde en absolutt kunne klare målet om å avslutte samtlige saker innen 6 måneder, men siden en ikke kom høyere enn 97,8% i 1 tertial, 
kan en ikke ta igjen det allerede tapte, og en vil jo derfor heller ikke på årsbasis klare 100%. Prognosen for resten av året er at en skal klare 
å avslutte samtlige saker innen 6 måneder, og dette vil på årsbasis trolig gi et resultat på 99%.
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