
Bydel Grünerløkka                                                                                                  Budsjett 2004 

1 Innledning........................................................................................................................... 4 
1.1 Byrådets hovedmål i perioden.................................................................................... 4 

1.1.1 Trygg by ............................................................................................................. 4 
1.1.2 Nye Oslo – en mer effektiv kommune ............................................................... 4 

1.2 Bydel Grünerløkka i dag og i morgen........................................................................ 5 
1.2.1 Befolkningsutvikling.......................................................................................... 6 
1.2.2 Levekårsforhold ................................................................................................. 6 

1.3 Økonomiske utfordringer ........................................................................................... 7 
1.4 Byrådets forslag til budsjett 2004............................................................................... 8 
1.5 Bydelsdirektørens forslag til budsjett......................................................................... 9 
1.6 Sentralt og lokalt fastsatte budsjettpremisser. ............................................................ 9 

1.6.1 Eiendomsreformen. ............................................................................................ 9 
1.6.2 Pensjon ............................................................................................................. 10 
1.6.3 Lønns- og priskompensasjon............................................................................ 10 
1.6.4 Bydelens organisasjon...................................................................................... 10 

1.7 Bydelens budsjett 2004 ............................................................................................ 12 
2 Bydelsdirektørens forslag til vedtatt budsjett 2004.......................................................... 13 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø......................................................................... 15 

2.1 Vedtakstabell 1 Helse, sosial og nærmiljø ............................................................... 15 
2.2 vedtakstabell 2 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp.................................... 16 
2.3 Byrådets hovedmål i perioden.................................................................................. 17 
2.4 Ansvarsområder helse, sosial og nærmiljø............................................................... 20 

2.4.1 Ansvarsområde administrasjon ........................................................................ 20 
2.4.2 Ansvarsområdet helse: ..................................................................................... 20 
2.4.3 Ansvarsområde sosialtjeneste: ......................................................................... 20 

2.5 Situasjonsbeskrivelse: .............................................................................................. 21 
2.5.1 Situasjonsbeskrivelse administrasjon:.............................................................. 21 
2.5.2 Situasjonsbeskrivelse helse: ............................................................................. 21 
2.5.3 Situasjonsbeskrivelse Sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp: ................... 22 

2.6 Aktivitetsplan ........................................................................................................... 24 
2.6.1 Aktivitetsplan administrasjonen....................................................................... 24 
2.6.2 Aktivitetsplan kommunikasjon - BU avdelingen ............................................. 24 
2.6.3 Bydelsreform 2004 – nye oppgaver til bydelene ............................................. 25 
2.6.4 Aktivitetsplan helse .......................................................................................... 27 
2.6.5 Aktivitetsplan sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp ................................. 28 

2.7 Merknader til driftsbudsjettet ................................................................................... 30 
3 Funksjonsområde 2 oppvekst ........................................................................................... 31 

3.1 Vedtakstabell 3 Funksjonsområde 2 Oppvekst ........................................................ 31 
3.2 Byrådets hovedmål i perioden.................................................................................. 32 
3.3 Ansvarsområde oppvekst ......................................................................................... 34 

3.3.1 Ansvarsområde barnehage ............................................................................... 34 
3.3.2 Ansvarsområde skolefritidsordningen.............................................................. 34 
3.3.3 Ansvarsområde barnevern................................................................................ 34 
3.3.4 Ansvarsområde helsestasjonstjenesten............................................................. 35 

3.4 Situasjonsbeskrivelse oppvekst ................................................................................ 35 
3.4.1 Situasjonsbeskrivelse barnehagetjenesten........................................................ 35 
3.4.2 Situasjonsbeskrivelse barnevern ...................................................................... 36 
3.4.3 Situasjonsbeskrivelse helsestasjonsvirksomhet................................................ 36 
3.4.4 Situasjonsbeskrivelse fritidstilbud.................................................................... 37 
3.4.5 Samarbeid og tiltak i regi av frivillige organisasjoner: .................................... 38 

Budsjettforslag 2004 Side 1 03.12.2003  



Bydel Grünerløkka                                                                                                  Budsjett 2004 

3.5 Aktivitetsplan oppvekst............................................................................................ 38 
3.5.1 Aktivitetsplan barnehagetjenesten.................................................................... 38 
3.5.2 Aktivitetsplan skolefritidsordningen ................................................................ 39 
3.5.3 Aktivitetsplan barnevern .................................................................................. 39 
3.5.4 Aktivitetsplan helsestasjons- og skolehelsetjenesten ....................................... 39 
3.5.5 Aktivitetsplan ungdomstjenesten ..................................................................... 40 

3.6 Plantall...................................................................................................................... 40 
3.7 Merknader til driftsbudsjettet oppvekst.................................................................... 40 

3.7.1 Merknader til driftsbudsjettet Oppvekstavdelingen ......................................... 40 
3.7.2 Merknader til driftsbudsjettet barnevern .......................................................... 41 
3.7.3 Merknader til driftsbudsjettet ungdomstjenesten ............................................. 41 

4 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg ............................................................................... 42 
4.1 Vedtakstabell 4 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg ............................................. 42 
4.2 Byrådets hovedmål i perioden.................................................................................. 43 
4.3 Ansvarsområde pleie og omsorg .............................................................................. 44 
4.4 Situasjonsbeskrivelse pleie og omsorg..................................................................... 45 

4.4.1 Situasjonsbeskrivelse  Institusjonstjenesten..................................................... 45 
4.4.2 Situasjonsbeskrivelse hjemmebaserte tjenester................................................ 46 

4.5 Aktivitetsplan pleie og omsorg ................................................................................ 46 
4.5.1 Aktivitetsplan institusjonstjenesten.................................................................. 47 
4.5.2 Aktivitetsplan hjemmebaserte tjenester ........................................................... 47 
4.5.3 Oppfølging av vanskeligstilte........................................................................... 48 
4.5.4 Eldresenter........................................................................................................ 48 
4.5.5 TT-transport ..................................................................................................... 48 

4.6 Måltall for funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg ................................................... 49 
4.7 Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg ........................................................ 49 

4.7.1 Institusjonstjenesten ......................................................................................... 49 
4.7.2 Hjemmebaserte tjenester .................................................................................. 50 

Vedlegg. Byrådets forslag til økonomireglement for bydelene. 

Budsjettforslag 2004 Side 2 03.12.2003  



Bydel Grünerløkka                                                                                                  Budsjett 2004 

 

Budsjettforslag 2004 Side 3 03.12.2003  



Bydel Grünerløkka                                                                                                  Budsjett 2004 

1 Innledning 

1.1 Byrådets hovedmål i perioden 

1.1.1 Trygg by 
Byrådet legger opp til en politikk som skal bidra til en positiv næringsutvikling og økt 
sysselsetting, og det legges til rette for økt boligbygging med sikte på at flere skal kunne få 
seg en egnet bolig i byen. 
 
Byrådet ønsker at informasjon om omfang og kvalitet på de kommunale tjenester skal være 
lett tilgjengelig, enten det dreier seg om kvaliteten på utdanningstilbudet ved skolene eller 
kvaliteten som tilbys ved byens sykehjem og innenfor hjemmehjelpen. Som et ledd i dette vil 
byrådet i 2004 blant annet innføre kvalitetsrevisjon ved alle byens sykehjem. 
 
Oslo har en bedre barnehagedekning enn de fleste andre større byer, men det er fortsatt et 
behov for flere plasser. Byrådet vil derfor fortsette satsingen med å legge til rette for privat 
barnehageutbygging og stille flere kommunale tomter til disposisjon for private utbyggere. I 
tillegg ønsker Byrådet å sette av 30 mill. i budsjettet for 2004 til utvidelse av det kommunale 
barnehagetilbudet. Byrådets mål er at alle som ønsker barnehageplass skal ha tilbud om dette i 
løpet av 2005. 
 
Innenfor eldreomsorgen er det nå viktig å tilpasse tilbudet til endrede behov i befolkningen. 
Oslo har i dag ingen sykehjemskø, og en videre satsing innenfor eldreomsorgen må derfor 
fokusere på kvalitetsforbedring, differensiering mellom ulike boformer og en bedre tilpasning 
i forhold til den demografiske utviklingen. 
 
I en situasjon med økt arbeidsledighet vil byrådet føre en målrettet sosialpolitikk som 
prioriterer de som har det vanskeligst. Byrådet vil øke innsatsen på aktive tiltak for 
kvalifisering til arbeidslivet. Målet er å øke den enkeltes mulighet til å være selvhjulpen. 
 
For å styrke integreringsarbeidet, vil byrådet prioritere en ny introduksjonsordning for 
nyankomne flyktninger. Alle flyktninger som kommer til Oslo skal tilbys språk- og 
samfunnslære. 

1.1.2 Nye Oslo – en mer effektiv kommune 
 
Byen og innbyggernes behov er i stadig endring. Byrådet ønsker kontinuerlig å vurdere 
ressursbruken i kommunen, og vil ta i bruk flere virkemidler for å sikre at fellesskapets 
ressurser utnyttes best mulig. 
 
Brukernes ønsker og behov skal i større grad legges til grunn for utformingen av det tjeneste 
tilbudet kommunen gir. Byrådet vil derfor blant annet legge opp til økt brukermedvirkning og 
valgfrihet i de tjenestene som tilbys. I løpet av 2004 skal alle bydeler innføre brukervalg på 
hjemmehjelpstjenester, og det bør vurderes om også andre tjenester kan ta i bruk brukervalg. 
 
Kvalitetsbarometeret er allerede tatt i bruk i Oslo-skolen, og som et ledd i kvalitetsarbeidet vil 
byrådet innføre kvalitetsrevisjon for alle sykehjem i 2004. Det er også aktuelt å innføre 
referansemåling for å kunne sammenligne kommunens egen tjenesteproduksjon på 
forskjellige områder med hva øvrige tjenesteprodusenter leverer. Arbeidet med 
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serviceerklæringer videreføres, og de gode erfaringene med servicegarantier tilsier at det bør 
innføres flere slike. 
 
Arbeidet med konkurranseutsetting har gitt meget nyttige erfaringer både om pris og kvalitet 
på flere tjenester. Det vil også bli gjort forsøk med konkurranseutsetting av sykehjem med fast 
pris og konkurranse kun på kvalitet. Byrådet vil videreføre sin åpne holdning i forhold også til 
andre omstillingsprosjekter som kan sikre lavere kostnader eller økt kvalitet i 
tjenesteproduksjonen. 
 
Arbeidet med å stille klare måltall for kommunens tjenesteproduksjon vil bli videreført. Dette 
skal gjøre det lettere både for de folkevalgte og byens innbyggere å bedømme ressursbruk og 
utvikling i omfang og kvalitet. 
 
For å nå målene i perioden 2004 – 2007 vil byrådet: 
• Redusere helseforskjeller i befolkningen gjennom en sterk satsing på folkehelsearbeid 
• Sikre et tilgjengelig og brukervennlig fastlege tilbud for byens befolkning 
• Sikre likeverdige tilbud og aktive tiltak til de som trenger hjelp etter sosialtjenesteloven 
• Sørge for at Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere blir innarbeidet, og 
tilbud blir utviklet mellom kommunale, statlige og private instanser 
• Forebygge narkotika og alkoholmisbruk blant unge, spesielt i forhold til lokalmiljø, foreldre 
og skole 
• Hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet med sikte på økt selvhjulpenhet gjennom 
personrettede virkemidler 
• Sikre barn og unge gode oppvekstvilkår der de kan utvikle seg til trygge individer med 
respekt for andre mennesker 
• Gi utsatte barn og ungdom tilbud på tidligst mulig tidspunkt 
• Motvirke at barn og unge utsettes for vold, seksuelle overgrep og prostitusjon 
• Videreutvikle et mangfoldig og brukertilpasset barnehagetilbud med god kvalitet 
• Medvirke til at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i planarbeid 
• Sikre at brukernes behov påvirker utformingen av tilbudene i pleie- og omsorgstjenestene 
• Intensivere arbeidet med å sikre kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene og effektivisere 
ressursbruken 
• Redusere antallet institusjonsplasser i takt med at behovet blir mindre 
• Tilrettelegge dagens institusjonsplasser for eldreomsorg slik at de kan være et 
tilfredsstillende tilbud til nye brukergrupper i kommunens pleie- og omsorgstilbud 
• Gi flere brukere tilbud om tjenester i eget hjem, eller i kombinasjon med tilrettelagte 
botilbud 
• Heve kvaliteten på pleie og omsorgstjenestene gjennom rehabilitering av sykehjem og 
omgjøring til ensengsrom 
• Styrke legetjenesten i sykehjemmene. 

1.2 Bydel Grünerløkka i dag og i morgen  
  
Bydel Grünerløkka strekker seg fra sentrumsnære Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord 
og fra Maridalsveien i øst mot Økern i vest. Den har både tettbygde urbane områder, store 
åpne grønt drag og landlige villastrøk. Bydelen omfatter områdene Grünerløkka, Sofienberg, 
Rodeløkka, Tøyen kulturpark, Hasle, Lille Tøyen, Keyserløkka, deler av Løren og Sinsen. 
Bydelen er et mangfoldig og spennende sted å bo, med rikt forenings- og kulturliv og mange 
kafeer og restauranter. Bydelen har historisk forankring i industri- og håndverksnæring og 
forretningsvirksomhet, og det er et myldrende liv i parker og på gater. 
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1.2.1 Befolkningsutvikling 
 
I 2003 hadde bydel Grünerløkka 36.153 innbyggere. Andelen barn og unge opp til 19 år (14,8 
%) og eldre over 67 år (9,7 %) ligger under gjennomsnittet for Oslo (som er henholdsvis 21,3 
% og 13,1 %), mens befolkningsandelen i aldersgruppene mellom 20 og 40 år fortsetter å øke. 
Bydelen er en ung bydel, over halvparten av innbyggerne, 52 %, er mellom 20 og 40 år, mens 
andelen i Oslo er 35,8 %. Den er også blant de bydelene som har størst inn- og utflytting. 
 
Sammenliknet med resten av Oslo, hvor befolkningsandelen av personer med etnisk 
minoritetsbakgrunn er 16,9 % er den i bydelen 21,3 %.  

Flere store boligprosjekter er og vil bli påbegynt, blant annet på Sinsen, noe som vil føre til en 
vekst i befolkningen. 

Det er forventet at tendensen i befolkningsutviklingen vil være den samme i årene framover. 
Det er viktig at bydelen planlegger og utvikler tjenestetilbudet i tråd med befolkningsutvikling 
og levekårsforhold. 
 
Tabell 
Befolkningsutvikling             

        
 
Andel Andel   Endring 

  01.jan.02 01.jan.03 endring .2003 2004 endring
totalt i 
Oslo 

alder               
0-19 5457 5338 -119 5,04 4,85 -0,19 1731 
20-66 27146 27638 492 8,04 8,08 0,04 4657 
67-79 1674 1535 -139 4,04 3,86 -0,18 -1701 
80-89 1359 1266 -93 6,51 6,07 -0,44 3 
90+ 294 289 -5 8,08 7,87 -0,21 42 
Sum 35930 36066 136         
* Tallene er hentet fra byrådets budsjettforslag grønt hefte. 

1.2.2 Levekårsforhold 
Levekårsindekser viser at Grünerløkka er blant de bydeler som har flest personer med lav 
inntekt, lav utdanning og kortere levealder. Levekårsproblematikken kommer også til uttrykk 
i at bydelen har det nest høyeste tilskudd til økonomisk sosialhjelp per innbygger mellom 20 
og 66 år. Spriket i levekår er imidlertid stort ettersom det har flyttet inn mange unge, høyt 
utdannede og kjøpesterke personer de siste årene.  
 
Budsjettildelingen til bydelene er i vesentlig grad kriteriebasert, og kriteriene er sammensatt 
med henblikk på å gjenspeile objektive behov i befolkningen. Kriteriene kan deles i to 
hovedgrupper; kriterier som gir uttelling for størrelsen av befolkningen fordelt på 
aldersgrupper og sosioøkonomiske kriterier relatert til levekårsforhold.  
 
På grunn av de sosioøkonomiske kriteriene får bydel Grünerløkka en vesentlig større 
budsjettildeling enn den ville fått dersom kriteriene bare var basert på folketall.  
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1.3 Økonomiske utfordringer 
 
Byrådets økonomiplan 2004 – 2007 
De siste årene har Oslo kommune opplevd vekst i sine økonomiske rammer. Siden egne 
skatteinntekter utgjør en større andel av inntektene i Oslo enn for de fleste andre kommuner, 
påvirkes kommunen mer av økonomiske konjunktur svingninger enn kommune-Norge for 
øvrig. 
 
Økt arbeidsledighet og en vanskeligere situasjon i norsk økonomi, gjør at det i 2004 er viktig 
å dempe driftsutgiftene for å sikre sitt fremtidige økonomiske grunnlag. Byrådets mål er at 
den nødvendige innsparingen i størst mulig grad skal skje gjennom mer effektiv bruk av 
kommunens midler, ikke gjennom redusert tilbud til brukerne. Grunnlaget for dette er lagt 
gjennom byrådets moderniseringsarbeid, slik som bydelsreformen, eiendomsreformen, bruk 
av konkurranseutsetting og andre omstillingsarbeider. 
 
I Sak 1 er det satt opp et konsekvensjustert budsjett for bydelene for planperioden. Her er 
bydelenes budsjett justert i forhold til nye oppgaver og det er ikke lagt inn økninger for drift 
av driftsvirkninger av nye investeringer eller befolkningsendring. Bydelenes ramme er 
redusert med 145 millioner i 2004, og ytterligere 138 millioner i 2005, og er så planlagt 
uendret i forhold til 2005 i 2006 og 2007. For bydelen utgjør dette samlet en reduksjon i 
forhold til korrigert budsjett på 1,9 prosent. 
 
Etter at byrådets budsjettforslag ble lagt fram har det vist seg skatteinntektene blir ca 900 
millioner lavere enn forutsatt i byrådets budsjettforslag. Byrådet ser det ikke som realistisk at 
hele skattesvikten kan dekkes i 2004, blant annet fordi Oslo kommune vil gå med underskudd 
2003. Deler av skattesvikten må dekkes i 2005. Dette vil gi en årlig inntektssvikt på 325 
millioner i forhold til sak 1. Byrådets første tilleggsinnstilling inneholdt derfor en ytterligere 
reduksjon i forhold til korrigert budsjett på 0,6 %.  En generell rammereduksjon på til 
sammen 79 millioner kroner samt en reduksjon i statstilskuddet til psykiatri, medfører en 
samlet reduksjon i bydelenes rammer på 3.1 %.  
 
I følge forslag til statsbudsjett etter ”budsjettforliket” mellom Høyre og Arbeiderpartiet blir 
kommunenes frie inntekter økt. Byrådet har ut i fra dette lagt fram en tilleggsinnstilling 2 hvor 
virksomhetene ikke blir redusert med de foreslåtte ytterligere 0,6 %. 
 
For bydel Grünerløkka utgjør det generelle rammekuttet 12.1 million i forhold til korrigert 
budsjett 2003. Ut fra byrådets økonomiplan kan det ventes en relativt like stor reduksjon i 
budsjett 2005. 
 
Endringer i kriterisystemet skyldes både bydelens befolkningsutvikling og hvordan denne 
utvikler seg relativt i forhold til Oslos befolkningsutvikling totalt. Som vist i kapitlet om 
demografi synker bydelens eldre befolkning mens den øker i Oslo generelt. Dette forsterker 
problemet. Bydelens kriterieandeler i 2004 i forhold til 2003 utgjør i kroner en reduksjon på 
14.8 mill. kroner. 8,5 millioner av disse skyldes endringer i kriteriandeler i funksjonsområde 3 
pleie og omsorg. 3.8 mill. skyldes endringer i funksjonsområde 2 tiltak for barn og unge og 
2,5 mill. skyldes endringer i funksjonsområde 1. 1.7 millioner av disse skyldes reduksjon i 
statstilskuddet for psykiatri. Den demografiske utviklingen vil ha samme utvikling i 
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økonomiplanperioden, slik at bydelen for budsjett 2005 både kan forvente en reduksjon som 
skyldes endringer i kriterier og en rammereduksjon. I 2006 vil bydelen få en reduksjon som 
følge av endringer i kriterier. 

1.4 Byrådets forslag til budsjett 2004 
 
I forhold til korrigert budsjett 2003 er bydelens budsjett redusert med 22,3 millioner. Som vist 
ovenfor utgjør det generelle rammekuttet 12.1 millioner, bydelen får en økning på 5.6 
millioner som følge av tekniske endringer ved ny bydelsstruktur og endring i 
tildelingssystemet, bydelen blir trukket 0,9 millioner i tilpasningstilskuddet, mens endringer i 
kriterieandelene utgjør en reduksjon på 15.1 millioner. 
 
Byrådet foreslår at bydel Grünerløkka får tildelt følgende driftsramme for 2004.  
Fordelt etter kriterier 485199
Kompensasjonsordninger 22719
Særskilte tildelinger 121366
Lønns og priskompensasjon 23018
Nye oppgaver 19442
Tilpasningstilskudd -917
Sum totalt 670827
Økonomisk sosialhjelp 67050
Sum totalt 737878
 
Særskilte tiltak og kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner. 
Tildelinger utenom kriteriesystemet blir gjort for å kompensere for ufrivillige 
kostnadsvariasjoner eller for å dekke utgifter til særskilte tiltak som ikke blir kompensert 
gjennom kriterietildelingen. Flere av de særskilte tildelingene bydelen får innebærer ren 
formidling til private organisasjoner og virker ikke inn på bydelens økonomiske situasjon. 
 
Særskilte tildelinger  
Betalingsordning byomfattende botilbud 3423
Fransiskushjelpen 12508
Aksept kontaktsenter 13993
Samisk barnehage/ krisesenterplasser/Rosenhoff 2218
Quo Vadis 500
Leieutgifter Sofienbergsenteret 9369
Tiltaksmilder 3150
Aktive tiltak FOI 2664
Statstilskudd til Psykiatri (fordelt etter FOI) 10965
Statstilskudd til Psykiatri (fordelt etter FOIIA) 2607
Overføring fra lærlingetaten 329
Hjelpemiddellageret 3612
Eiendomsreformen 56028
Sum 121366
 
I tillegg får bydelen kompensert for ufrivillige kostnadsvariasjoner. I stor grad knyttet til 
brukerbetaling under bygjennomsnittet.   
Egenbetaling barnehager 4167
Egenbetaling alders og sykehjem 5479
Ekstrabelastning trygdeboliger 1308
Kompensasjon sterkt funksjonshemmede 11765
Sum 22719
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1.5 Bydelsdirektørens forslag til budsjett  
 
Byrådets budsjettforslag har stilt bydelsdirektøren ovenfor store utfordringer i sitt forslag til 
budsjett. I tillegg til overnevnte reduksjoner kommer en rekke andre faktorer.  En deling av 
bydel Helsfyr Sinsen innebærer en kjøp salg ordning mellom de tre berørte bydeler som, ved 
helårs plasser, koster bydel Grünerløkka ca 9 mill. kroner. Bydelen har også overtatt en 
relativt stor andel av svært kostnadskrevende brukere fra gamle bydel Helsfyr 
 
Ut fra det generelle kuttet har bydelsdirektøren i sitt forslag sett på alle tjenestene, hvordan 
tjenestene er organisert, hvor effektivt de drives og muligheter for innsparing. Ut fra endringer 
i kriterieandeler har bydelsdirektøren sett spesielt på pleie og omsorgstjenestene. 
 
Bydelsdirektørens forslag inneholder et effektiviserings kutt på alle de kostnadssteder hvor 
bydelen selv drifter tjenester. Dette gjelder for eksempel administrasjon, barnehager, 
sosialkontor osv. Hjemmetjenesten er unntatt, noe vi kommer tilbake til i kapitlet for 
funksjonsområde 3.  Bydelsdirektøren tar i sitt forslag, utgangspunkt i budsjett 2003, legger til 
kompensasjon for lønns- prisstigning og reduserer deretter tjenestene med 1,2 %. Da er 
husleieutgiftene trukket ut av beregningen, da disse er svært høye og tjenestene selv ikke kan 
gå ut av kontraktene (se avsnitt om eiendomsreformen). 
 

1.6 Sentralt og lokalt fastsatte budsjettpremisser. 
 

1.6.1 Eiendomsreformen. 
Bystyret har vedtatt å samle størsteparten av kommunens eiendommer i tre kommunale 
eiendomsforetak (KF). Omsorgsbygg KF, Boligbygg KF og Kultur- og kontorbygg KF trer i 
drift fra 01.01.04 
Hensikten med opprettelse av eiendomsforetakene er blant annet 

• Få en mer profesjonell og kostnadseffektiv forvaltning av eiendomsmassen 
• Synliggjøre behovet for midler til vedlikehold på en bedre måte   
• Husleieinntekter gjør foretakene i stand til bedre vedlikehold av eiendomsmassen enn 

tidligere 
• Få en mer profesjonell og kostnadseffektiv forvaltning av eiendomsmassen 
• Synliggjøre behovet for midler til vedlikehold på en bedre måte   
• Husleieinntekter gjør foretakene i stand til bedre vedlikehold av eiendomsmassen enn 

tidligere 
Bydelen skal som leietakere av kommunale bygninger betale husleie som inkluderer, drifts- 
og vedlikeholdskostnader, renter og avskrivninger. Bydelen vil leie bygninger av alle tre 
foretak. Blant annet leies alle barnehager og kommunalt eide sykehjem hos Omsorgsbygg, 
boliger gjennom boligbygg og noe kontor samt Slurpen og Sinsen kulturhus hos kultur og 
kontorbygg. 
 
Bydelen har fått kompensert for økte utgifter til husleie i 2004 og kan ikke si opp kontrakter 
dette året. For 2005 vil kompensasjonen bli lagt til rammen og vi kan si opp kontrakter. 
Husleiekostnadene er lagt ut på de enkelte tjenestesteder og medfører at tjenestestedene i sum 
har fått høyere driftbudsjetter i 2004. En økning som går rett ut til husleie. Bydelsdirektøren 
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har i sitt forslag redusert egne utgifter i forhold til vaktmester, vedlikehold osv, i forhold til 
behov for internt vedlikehold som ikke dekkes via husleien. 
 

1.6.2 Pensjon  
Tidligere ble bydelenes pensjonskostnader fordelt etter en fordelingsnøkkel basert på 
regnskapsført pensjonsgivende lønnsutgifter ved utgangen av første kvartal året før 
budsjettåret. Endringer i pensjonen ble kompensert. Fra 2004 vil pensjonskostnader bli 
automatisk belastet virksomhetenes regnskap ut fra en fast prosentsats (13 %) når det 
utbetales lønn Dette gir en mer direkte sammenheng mellom bydelenes bemanning og 
pensjonskostnader. 
 
Bydelen budsjetterer i hovedsak med faste stillinger som da skal belastes pensjon. Reelt sett 
vil det gjennom året være en del av de lønnsutgiftene som er budsjettert på fastlønn som vil 
utbetales til vikarer. Disse skal ikke belastes med pensjonsutgifter. Ut i fra en vurdering av 
forholdet mellom fastlønn og vikar i 2003 og at pensjon belastes i 12 måneder (lønn 11, 1) har 
budsjettet med en prosent på all fastlønn på 11,05 %. 
 

1.6.3 Lønns- og priskompensasjon   
 
Tidligere fikk virksomhetene kompensasjon etter at lønnsoppgjøret var ferdigstilt. Dette gjeldt 
også kompensasjon for økte utgifter til privat driftede institusjoner. Fra 2004 legges midler til 
dekning av de anslåtte kostnadene ved lønnsoppgjøret direkte inn i bydelens budsjettrammer 
og det avsettes ikke midler sentralt. Bydelen fikk for 2004 16,8 millioner kroner. Det er satt 
av 14,3 millioner til lønnsoppgjør 2004 og økte kontraktspriser for drift av Sofienberg og 
Paulus sykehjem. Midlene er andelsvis fordelt på funksjonsområder budsjettert på felles 
kostnadssteder.  

1.6.4 Bydelens organisasjon 
 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett har lagt ny organisasjonsplan til grunn. Bydelen er nå 
organisert i en bestiller- og en utførerdel. Dette har noen både prinsipielle og tekniske 
budsjettmessige konsekvenser. Ut fra en slik modell er det antall plasser, antall brukere, antall 
timer, de ulike vedtak som bestilleren gjør, som skal legges til grunn for budsjettet og 
utførerbudsjettet må budsjetteres i forhold til dette.  Tidligere var det mer utgifter på 
utførerdelen som var ”basis” i budsjettarbeidet. 
 
 
Utgifter til pleie og omsorg og jobbsenteret er budsjettert i bestillerenheten, i tråd med at de 
fatter vedtak og kjøper tjenester av utførerenhetene. Utgiftene er budsjettert som internkjøp. 
Tjenestene til utførerenhetene er budsjettert ned det antall stillinger og de driftsutgifter som er 
antatt nødvendige for de tjenester bestillerenheten kjøper, og de er budsjettert med tilsvarende 
inntekter som internsalg. Utførertjenesten har derfor et nettobudsjett som går i 0.   
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1.6.4.1 Bydelens organisasjonskart 
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1.7 Bydelens budsjett 2004 
 
Bydelens budsjettfordeling er basert på byrådets forslag til budsjett for 2004.som gir bydelen 
en budsjettramme på 737.878.000 kroner. 
Bydelsdirektøren foreslår for 2004 følgende fordeling på funksjonsområder: 
 
 
Funksjonsområde 1  Helse, sosial og 
nærmiljø 146 108
Funksjonsområde 2 Oppvekst 140 437
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 384 283
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 67 050
Totalt 737 878
 
Fordelt på postgrupper se budsjettforslaget slik ut: 

Artsgruppe Regnskap 
2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004

Driftsutgifter
000-099 Lønn og sosiale utgifter         417 612 
100-299 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.tj.produksjon         470 018 
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon         112 463 
400-499 Overføringsutgifter         112 531 
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner                200 
Sum driftsutgifter       1 112 824 
600-699 Salgsinntekter           74 222 
700-799 Refusjoner         297 755 
800-899 Overføringsinntekter             2 969 
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner                   -   
Sum driftsinntekter          374 946 

Netto driftsutgifter      737 878 
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2 Bydelsdirektørens forslag til vedtatt budsjett 2004 
 
1. Budsjettet fordeles på fire funksjonsområder spesifisert på postgruppenivå, slik det 
framkommer i; 

* Vedtakstabell 1. Funksjonsområde 1. Helse, sosial og nærmiljø   side 15 
* Vedtakstabell 2. Funksjonsområde 4. Økonomisk sosialhjelp side     16 
* Vedtakstabell 3. Funksjonsområde 2. Oppvekst   side 31 
* Vedtakstabell 4. Funksjonsområde 3. Pleie og omsorg  side 42 
 

2. Inndragning og oppretting av stillinger.  
Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget. 
 
Tjenesteområde Opprettes Inndras 
Helse, sosial og nærmiljø 5   
Oppvekst 5,49 2,5
Pleie og omsorg   15,8
Sum 10,49 18,3
 
3. Oppholdsbetaling barnehager og barnepark 
Oppholdsbetaling økes i tråd med byrådets forslag med 3,2%.                         
Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 750,- pr. måned.                         
Oppholdsbetaling korttidsbarnehage (21-30 timer pr. uke) fastsettes til kr. 660,- pr. mnd. pr. 
barn for foresatte med samlet bruttoinntekt større enn kr. 150.000,-, og til kr. 330,- pr. mnd. 
pr. barn for foresatte med en samlet bruttoinntekt mindre enn kr. 150.000,-. 
Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (31 timer pr. uke) fastsettes til 70% av satsene bystyret 
vedtar for heldagsplass. 
Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2004, endres de 
ovenfornevnte tilsvarende.  
Søskenmoderasjon i barnehage gis med 50% for 2.barn og 75% for øvrige barn i samsvar med 
bystyrets budsjettvedtak 
 
4. Fullmakter 
Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den hun bemyndiger. 
 
a. fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder. 
 
b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på 
driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder: 
• Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 
• Funksjonsområde 2: Oppvekst 
• Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 
• Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 
 
c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. 
d. Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler. 
 
Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c: 
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- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til 
bydelsutvalgets 
vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. 
 
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets 
opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde. 
 

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført 
opp til spesielle angitte formål. 

 
Oslo 26.11.2003 
 
 
 
Elisabeth Appa Beveney      Veronica Bruce  

      Bydelsdirektør       Avdelingssjef økonomi 
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Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. 

2.1 Vedtakstabell 1 Helse, sosial og nærmiljø 

Artsgruppe Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004

Driftsutgifter
000-099 Lønn og sosiale utgifter               85 161 
100-299 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.tj.produksjon               75 529 
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon               21 415 
400-499 Overføringsutgifter                      -   
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner                      -   

Sum driftsutgifter             182 105 
600-699 Salgsinntekter                 6 703 
700-799 Refusjoner               28 533 
800-899 Overføringsinntekter                    761 
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner                      -   

Sum driftsinntekter               35 997 

Netto driftsutgifter             146 108 

Antall faste stillingshjemler 200,66
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2.2 vedtakstabell 2 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 

Artsgruppe Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004

Driftsutgifter
000-099 Lønn og sosiale utgifter                      -                        -                        -   
100-299 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.tj.produksjon                      -                        -                        -   
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon                      -                        -                        -   
400-499 Overføringsutgifter               70 850 
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner                    200 

Sum driftsutgifter               71 050 
600-699 Salgsinntekter                      -                        -   
700-799 Refusjoner                 4 000 
800-899 Overføringsinntekter                      -                        -   
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner                      -   

Sum driftsinntekter                 4 000 

Netto driftsutgifter               67 050 

Antall faste stillingshjemler 0,00
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2.3 Byrådets hovedmål i perioden 
 
Helsetjenester 
Primærhelsetjenestetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig innenfor 
behandlende, habiliterende og rehabiliterende helsearbeid. Folkehelsearbeid skal bidra til å 
forebygge helsesvikt og gi et bedre grunnlag for å målrette helsetjenesten og planarbeidet i 
kommunen. 
 
Sosialtjenesten 
Det er et mål å skape et inkluderende Oslo som gir muligheter for alle og å bekjempe 
fattigdom og sosial eksklusjon. Sosialtjenesten skal yte råd, veiledning og faglig bistand etter 
sosialtjenesteloven. Byrådets hovedmål med kvalifiserings- og sysselsettingsarbeidet er å 
hjelpe sosialhjelpsmottakere til å komme i arbeid og bli økonomisk selvhjulpne. Flyktninger 
og innvandrere, personer med psykiske lidelser og andre som trenger bistand til å komme inn 
på arbeidsmarkedet, skal få nødvendig kvalifisering og oppfølging slik at de kan få og 
beholde ordinært arbeid. 
 
Byrådet vil målrette de kommunale boligvirkemidlene til de som trenger det mest. 
Introduksjonsordningen skal styrke nyankomne flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- 
og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 
 
Økonomisk sosialhjelp (Funksjonsområde 4) 
Det er et mål å skape et inkluderende Oslo som gir muligheter for alle og for å bekjempe 
fattigdom og sosial eksklusjon. Økonomisk sosialhjelp ytes de som ikke er i stand til å sørge 
for sitt livsopphold og skal være en sikkerhet for økonomisk og sosial trygghet. 
 
Nærmiljø 
Hovedmålet er å legge til rette for at bydelenes beboere via engasjement i bydelsutvalg og 
lokale organisasjoner kan delta aktivt i utformingen av eget nærmiljø både når det gjelder 
ulike fritidsaktiviteter, men også i forhold til utforming av infrastruktur. 
 
For å nå målene i perioden 2004-2007 vil byrådet: 
 
Helsetjenester: 
• Styrke byens samlede samfunnsmedisinske ressurser 
• Styrke legetjenesten ved sykehjemmene 
• Opprettholde en høy vaksinasjonsdekning og en effektiv smitteverntjeneste 
• Utvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten 
• Arbeide for koordinering av lokale og bydelsovergripende folkehelsetiltak. 
 
Sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp: 
• Satse på aktive kvalifiseringstiltak, slik at flest mulige av sosialhjelpsmottakerne kan få 
arbeid og bli selvhjulpne 
• Gjøre aktiv bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven for å oppnå best mulig resultat i det 
sosialfaglige arbeidet med enkeltmennesker 
• Bidra til videreutvikling og styrking av det tverretatlige samarbeidet mellom sosial- og 
helsetjenesten, Aetat og Trygdeetaten 
• Etablere velferds- og servicesentre i samarbeid med Aetat og Trygdeetaten 
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• Gjennomføre årlige brukerundersøkelser i sosialtjenesten 
• Innarbeide introduksjonsloven slik at alle bydeler har tilbud til nyankomne flyktninger de 
har ansvar for, å sørge for et bredt sammensatt tilbud 
• Sikre et helhetlig og sammenhengende tilbud til rusmiddelmisbrukere. 
• Opprettholde nødvendige tiltak for kvalifisering slik at flere får mulighet til å inkluderes i 
arbeidslivet 
• Bidra aktivt i samarbeid med Aetat i fattigdomssatsingen for å hjelpe flere av lang tids 
sosialhjelpsmottakere, unge og enslige forsørgere til et økonomisk uavhengig liv 
• Bruke vilkårsetting etter sosialtjenesteloven aktivt i arbeidet med kvalifisering og 
sysselsetting 
• Videreutvikle STA samarbeidet (samarbeid mellom kommunens sosial- og helsetjeneste, 
Trygdeetaten og Aetat) og videreføre arbeidet med velferds- og servicesentre i bydelene 
• Benytte boligvirkemidler og booppfølging for å gjøre flest mulig vanskeligstilte beboere 
selvhjulpne 
• Videreutvikle bydelenes arbeid med rusmisbrukere 
• Målrette innsatsen mot barnefamilier slik at de blir mest mulig selvhjulpne  
• Øke innsatsen mot sosialtjenestens mottak av publikum og gi bedre råd og veiledning for å 
sikre at publikum får den hjelp de trenger til rett tid og på rett sted, 
 
Bistand til vanskeligstilte i boligmarkedet: 
• Utvikle tiltakskjeden for vanskeligstilte på boligmarkedet 
• Styrke booppfølgingstiltak for grupper av brukere og i forhold til enkelte brukere 
• Forenkle og øke målrettingen av de kommunale ordninger med økonomisk støtte til husleie 
• Videreføre reduksjonen i bruk av døgnovernattingssteder, og videreutføre arbeidet med 
utvikling av tilrettelagte tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet 
 
Forbedre tilbudet til mennesker med psykiske lidelser 
Det er en særskilt utfordring for bydelene å bygge opp gode tilbud og tiltak utenfor institusjon 
for barn og unge med psykiske lidelser. I grenselandet mellom psykiatri og barnevern er det 
viktig at bydelene bygger opp gode tilbud for denne gruppen. 
Byrådet vil bedre situasjonen for mennesker med psykiske lidelser slik at de bedre kan mestre 
hverdagen. 
 
Avviklingen av tidligere psykiatriske sykehjem og omstillingen i allmennpsykiatrien vil føre 
til en økt utskrivning fra spesialisthelsetjenesten til bydelene. Hovedutfordringen vil være å 
fremskaffe bo- og omsorgstilbud i bydelene, samt å bedre levekårene for mennesker med 
psykiske lidelser som bor eller oppholder seg i bydelene. For å møte disse utfordringene har 
byrådet påskyndet arbeidet med etablering av omsorgsboliger, ordinære boliger og andre 
typer tilpassede botilbud til målgruppen. Det er en særlig utfordring å etablere forsterkede 
botilbud til utagerende personer. Dette er personer med svært sammensatte problemer, både 
psykisk og sosialt. 
 
Byrådet forutsetter at det nære samarbeidet mellom sykehusene, DPS-ene og bydelene 
gjennom prosjektarbeidet ”Bo- og omsorgstilbud for mennesker med psykiske lidelser” 
fortsetter i 2004. Dette samarbeidet har som målsetting å samordne arbeidet med 
utskrivninger og etablering av bo- og omsorgstilbud i bydelene. Det er også en utfordring for 
byrådet å rekruttere og beholde kvalifisert personell til psykisk helsearbeid. 
 
Målretting av sosiale virkemidler – ut av fattigdom 
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Arbeidsledigheten i Oslo er økende. Antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp har 
stabilisert seg på ca 20 000 pr. år. For å motvirke at flere enkeltpersoner og familier blir 
avhengig av sosialhjelp, er det avgjørende at tjenesten finner frem til flere aktive tiltak og 
benytter de kommunale og statlige virkemidler som finnes. Bydelene må samarbeide tett med 
Trygdeetaten og Aetat og benytte den statlige satsing på tiltak mot fattigdom fullt ut. 
 
En større andel av sosialhjelpsmottakerne enn det byens innbyggerantall skulle tilsi, er 
personer med minoritetsbakgrunn. Stadig flere flyktninger har bosatt seg i Oslo. Ved en 
kvotefordeling av nyankomne flyktninger til bydelene må det etableres et velfungerende 
mottak som fører disse gruppene inn i introduksjonsordningen. Det blir en utfordring for 
kommunen å hjelpe nyankomne flyktninger og innvandrere til å få raskest mulig innpass i 
yrkes- og samfunnsliv. 
 
Sosiale boligvirkemidler – videreutvikling, forenkling og økt målretting 
De høye boligprisene i Oslo gjør at mange personer med lav inntekt har behov for hjelp til 
boutgifter, boligfremskaffelse og boligfinansiering. Byrådet foreslår å videreføre den økte 
rammen for videreutlån i de personrettede boligvirkemidlene. Byrådet foreslår også å samle 
nåværende bostøtteordninger i en ny kommunal bostøtteordning som forvaltes av bydelene 
med sikte på å målrette hjelpen til de som trenger det mest. 
 
 
 
Funksjonsområdet inneholder: 
 

bydelsutvalg og andre politiske utvalg 
administrasjonen 
informasjon 
IT ledelse og fellesutgifter 
bedriftshelsetjenesten 
bibliotekfilial 
parker og nærmiljø¨ 
trafikkregulering 
Utleie av gågater, fortau og plasser utenfor sentrum 
behandlende legevirksomhet 
Drift og vedlikehold av lokale, kommunale veier 
private fysioterapeuter med avtale 
miljørettet helsevern 
Rådgivingssenteret - sosialkontortjenestens mottaksavdeling 
2 Sosialsentre 
1 boligkontor - Økonomiske boligvirkemidler 
Ungbo 
Jobbsenteret, et sysselsettings - og kvalifiseringstiltak  
Økonomisk sosialhjelp (Funksjonsområde 4) 

 
 
Oppfølgingsansvar for flg. Byomfattende tiltak: 

Oslo krisesenter 
Aksept kontaktsenter og omsorgshus 
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2.4 Ansvarsområder helse, sosial og nærmiljø. 

2.4.1 Ansvarsområde administrasjon 
Administrasjonen har blant annet følgende hovedoppgaver: 
• Betjene bydelsutvalget på en måte som sikrer at utvalget kan ivareta sitt ansvar for 
styring av bydelens virksomhet overfor bystyret. 
• Være ansvarlig for den daglige styringen og koordineringen av bydelens virksomhet i 
overensstemmelse med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger. 
• Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de lover, forskrifter og reglementer som til 
enhver tid gjelder 
• Ivareta arbeidsgiveransvaret ovenfor alle ansatte i henhold til lover, forskrifter og 
gjeldene avtaleverk. 

2.4.2 Ansvarsområdet helse: 
Lov om helsetjenesten i kommunene fastslår i § 1-1: Landets kommuner skal sørge for 
nødvendig helsetjeneste til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.  
Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste og privat helsetjeneste 
som drives i henhold til avtale med kommunen. 
 
Formålet er: kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode 
sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.  
Smittevernloven setter også rammer for helsetjenestens arbeid. 

2.4.3 Ansvarsområde sosialtjeneste: 
er forankret i Lov om sosiale tjenester, som har som formål: 
• - å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å 
bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 
• - å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv 
og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 
 
Lov om sosiale tjenester § 5-1 fastslår at en person har krav på stønad til livsopphold hvis 
vedkommende ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre andre 
rettigheter gjeldende.  Økonomisk sosialhjelp skal ta sikte på å gjøre mottakeren selvhjulpen 
dvs. hjelp til selvhjelp. 
 
Loven og lovens forskrifter forutsetter en individuell skjønnsutøvelse og sosialhjelpens 
subsidiære preg er understreket.  Økonomisk sosialhjelp skal fungere som et sikkerhetsnett for 
de som faller utenfor alle andre ordninger i samfunnet.  Ved vurdering legges det derfor vekt 
på at alle andre inntektsmuligheter er prøvd før sosialhjelp ytes og likeledes at råd og 
veiledning gis før – og ved en eventuell utbetaling. 
De primære sosialhjelpsytelsene er hjelp til livsopphold og boutgifter. Bydelens sosialsentre 
utbetaler majoriteten av sosialhjelpen som tilskudd til nettopp disse formålene. 
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Boligkontoret behandler søknader om statlige og kommunale bostøtteordninger samt 
lån/tilskudd til kjøp og utbedring av bolig.  Kontoret behandler også søknader om kommunale 
utleieboliger til vanskeligstilte, og har ansvar for tildeling.  
 

2.5 Situasjonsbeskrivelse: 

2.5.1 Situasjonsbeskrivelse administrasjon:  
Området dekker i dag bydelspolitikerne og den sentrale administrasjonen med lønn og 
driftsmidler, drift av bydelens felles edb-utstyr og systemer, bedriftshelsetjenesten, 
personalboliger og hustrykkeriet.   
 
Bedriftshelsetjenesten ble konkurranseutsatt sommeren 2003 og vi kjøper nå 
bedriftshelsetjeneste privat.  

2.5.2 Situasjonsbeskrivelse helse:  
Legetjeneste: 
Bydel Grünerløkka-Sofienberg har hatt 23 leger med fastlegeavtale, fra Helsfyr-Sinsen får 
bydelen overført 8 fastleger. De fleste legene har ledig plass på sin liste. Med enkelte unntak 
bidrar alle legene med inntil 7,5 t pr. uke i offentlig allmennlegearbeid, og bydelens behov er 
godt dekket. 
 
 Miljøarbeid: 
Ruskenprosjektet finansiert med HOIØ-midler er det mest synlige miljøarbeidet i bydelen, og 
Ruskenpatruljen er et verdifullt bidrag til å holde bydelens gater og friområder rene.  
Miljøstasjonen i Sofienbergparken er blitt godt mottatt av befolkningen og siden åpningen i 
mai 02 er det en stadig økende mengde avfall som mottas til sortering: pr. 1.10 er det hittil i år 
mottatt 63 tonn fra 2400 personer. Det er et kjærkomment tilbud at spesialavfall som spillolje, 
andre kjemiske stoffer og bilbatterier også kan avleveres her.  
 
Klagesaker vedrørende helseskadelig støy krever store deler av saksbehandlerressursene. Det 
gjelder støy fra utesteder på Grünerløkka og fra ventilasjonsanlegg, men støy fra bygge- og 
anleggsarbeider og tivolivirksomhet har også ført til misnøye og bekymring for helsen.   
 
Gjennom tilsyn med private virksomheter etter forskriften for miljørettet helsevern er det 
påvist store mangler på virksomhetenes internkontrollsystem. Overraskende mange mangler 
forståelse for intensjonen med og innholdet i gjeldende lover og forskrifter og dette 
vanskeliggjør kommunikasjonen.   
 
På bakgrunn av denne erfaringen har vi fokusert på tilgjengelighet, tverrfagliglighet og 
informasjonsflyt. Avdelingen har bl.a. jobbet med serviceerklæring og brukerundersøkelse i 
tillegg til informasjon på våre nettsider. Antall befaringer har økt betydelig. Alle barnehager i 
bydel Grünerløkka – Sofienberg er gjennomgått som en oppfølging av godkjenningen etter 
forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. 
 
Det er ikke satt i gang nye prosjekter i forbindelse med LA21, men igangsatte tiltak 
videreføres. To barnehager er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er en målsetting at også 
private virksomheter skal kunne få slik miljøsertifisering. 
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Avdeling for infeksjonsforebygging holder høy aktivitet på reisevaksiner og på lokalt 
infeksjonsforebyggende arbeid. Antall personer som trenger tuberkuloseoppfølging har igjen 
vært økende. Andelen av personer som trenger tuberkuloseundersøkelse (pirquet) i 
forbindelse med familiegjenforening er høyt stabilt. Bydelen deltar i et samarbeidsprosjekt 
med Helsevernetaten, Folkehelseinstituttet og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som 
arrangør av kurstilbud for hjemmebaserterte tjenester i de ulike bydelene i forhold til 
tuberkulosebehandling – DOT. 

2.5.3 Situasjonsbeskrivelse Sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp:  
Økonomisk sosialhjelp i Bydel Grünerløkka-Sofienberg pr. 31.10.2003 viser et nettoforbruk 
på ca. kr 78.838.000,-. Prognosen tilsier et mindreforbruk på ca kr 10 mill ut fra et justert 
budsjett på kr 98.492.000,-. I oktober mottak 911 personer sosialhjelp. I Bydel Helsfyr-Sinsen 
tilsier prognosen et mindreforbruk på ca kr 1,2 mill. ut fra et budsjett på ca kr 53 mill og om 
lag 350 klienter overføres til nye Bydel Grünerløkka.  
 
Det har i de siste årene vært jobbet målrettet med å få redusert sosialhjelpsutgiftene.  
Fra 2001 har det i Bydel Grünerløkka-Sofienberg vært en klar nedgang i antall klienter 
(husstander) som mottar økonomisk sosialhjelp. I 2003 har det vært en liten økning i 
klientantallet som i hovedsak må se i sammenheng med et presset arbeidsmarked. Samtidig 
har det vært en reell reduksjon i utbetalingene pr. sosialhjelpsmottaker slik at utgiftene er på 
tilsvarende nivå som i 2002. Dette kan forklares med at sosialsenterets oppfølging og 
bydelens tiltak treffer målgruppen. I Bydel Helsfyr-Sinsen er det en reell nedgang i antall 
klienter i 2003. 
 
Sosialtjenesten har i lengre tid rettet fokus mot å få flere i arbeid og det ble i 2000 opprettet et 
tjenestested for sysselsetningstiltak, Jobbsenteret. Videre ble det i 2001 etablert et felles 
mottak for personer som oppsøker sosialtjenesten for første gang. Det har vært jobbet 
systematisk med å få personer over på trygdeytelser, og i tillegg ser vi en stor økning i antall 
personer som mottar ulike former for bostøtte gjennom bydelens boligkontor. 
 
Våren 2003 ble de to sosialsentrene i Bydel Grünerløkka-Sofienberg slått sammen og 
reorganisert. Senteret er nå inndelt i fire distrikter som i stor grad samsvarer med inndelingen 
til de hjemmebaserte tjenestene. Mens brukerne tidligere ble fordelt på saksbehandler etter 
fødselsdato er de nå fordelt etter bostedsadresse. Dette gir større fokus på bolig og nærområde 
og letter samarbeid med øvrige tjenester.  
 
Sosialtjenestens mottaksavdeling ble samtidig organisert som et eget tjenestested og heter nå 
Rådgivningssenteret. Navnet er valgt for å tydeliggjøre sosialtjenestens lovpålagte råd- og 
veiledningsplikt. Langt de fleste som oppsøker sosialtjenesten mottar ingen økonomisk hjelp, 
men får aktiv bistand fra Rådgivningssenteret til selv å løse sine problemer. Mange får også 
tilbud om bistand fra Jobbsenteret eller økonomisk rådgivning. Rådgivningssenteret har i 
2003 hatt en liten økning i antall henvendelser i forhold til 2002, men klarer fortsatt å sikre at 
de fleste kun mottar bistand i form av råd og veiledning og henvisning til andre muligheter. 
 
Sosialsentrene i begge bydelene jobber med det samme utgangspunktet og har i stor grad 
lykkes med å nå målsetningene. Flere tilbys tiltaksplasser både i bydelenes egen tiltak og i 
samarbeid med Aetat. Resultatene er gode og mange lykkes i å bli selvhjulpne fra sosialhjelp.  
I tillegg har det vært jobbet aktivt i begge bydelene med å sikre de som kan har krav på det 
trygdeytelse som et alternativ. Sinsen sosialsenter kan vise til en betydelig økning i refusjon 
av forskutterte trygdeytelser. Mange av de brukerne sosialsentrene nå jobber med har store og 
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sammensatte problemer. Dette sammen med et mer presset arbeidsmarked gjør det langt mer 
ressurskrevende å finne fram til egnede tiltak for en enkelte bruker.  
 
Det har i 2003 vært jobbet målrettet ved sosialsentrene for å styrke opplæring av de ansatte 
for å kunne utføre kvalitativt godt arbeid overfor brukerne. Disse tiltakene sammen med 
omorganiseringen er en medvirkende årsak til at tjenesten i større grad lykkes med å gjøre 
klientene selvhjulpne. Tjenestedene har revidert sine serviceerklæringer og det er også 
gjennomført brukerundersøkelser.  
 
Jobbsenteret har til formål å bistå sosialhjelpsmottakere i å bedre sine muligheter til å bli 
selvhjulpne gjennom arbeidsinntekt og har til enhver tid 150 til 200 personer under 
oppfølging.  For de som henvises til Jobbsenteret settes det krav om daglig oppmøte. Bydelen 
samarbeider med arbeidsmarkedsetaten og Rosenhoff voksenopplæringssenter om 
norskopplæring og kvalifisering av flyktninger og innvandrere. Bydelen har en egen stilling 
på Jobbsenteret som arbeider med sysselsetting for personer med psykiske lidelser. Quo Vadis 
og Rusken er tiltak som i tillegg til Jobbsenteret gir mange brukere praktisk opplæring og 
trening i å møte arbeidslivet. Det lokale STA-samarbeidet, (sosialkontor, trygdekontor og 
Aetat) er i 2003 videreført, spesielt med fokus på yrkesmessig attføring, formidling og 
overgang til eventuelle berettigede trygdeytelser.  
 
I 2003 har aktiviteten ved Jobbsenteret særlig vært rettet mot oppfølgingen av tiltaksplanen 
mot fattigdom. Bydelen er blitt tildelt ekstra midler som har gitt en mulighet til å øke 
aktivitetsnivået blant annet gjennom å engasjere nye arbeidsledere til tiltakene. Det har vært et 
eget prosjekt knyttet til Grünerløkka næringsråd. Formålet har vært å etablere direkte kontakt 
med næringslivet i bydelen. Erfaringene er svært gode og en rekke personer er henvist direkte 
til arbeidsgiver og har kommet i fast jobb.  
 
Som et ledd i den statlige del av tiltaksplanen mot fattigdom har Aetat rettet en del av sine 
tiltak mot sosialhjelpsmottakere. Jobbsenteret har levert anbud og fått oppdrag med å 
gjennomføre et kursopplegg for Aetat Grünerløkka. Erfaringene er meget gode og flere av 
kursdeltakerne er kommet i arbeid. Jobbsenteret har gjennom denne prosessen skaffet seg 
praktisk erfaring i forhold til anbud. Personer med uføretrygd skal få mulighet til å ta i bruk 
restarbeidsevnen, og det er opprettet 10 stillinger hvor målgruppen tilbys arbeid i bydelens 
tjenesteapparat. Bydel Helsfyr-Sinsen har en egen Jobbklubb og samarbeider tett med Aetat. I 
tillegg har bydelen egne tiltak.  
 
Arbeidet med innføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger er startet opp i 2003. 
Både Bydel Grünerløkka-Sofienberg og Bydel Helsfyr-Sinsen har i lengre tid har egne tiltak 
for denne målgruppen og innehar høy kompetanse innen feltet. Det har vært samarbeid 
mellom bydelene gjennom at Bydel Grünerløkka-Sofienberg har kjøpt 15 plasser i tiltaket 
Mosaikk.  
 
For 2003 viser prognosen at over 200 personer vil ha mottatt ett eller flere tilbud om plass i 
ulike rustiltak. Bydelene har over 100 personer i metadonassistert rehabilitering hvor 
sosialtjenesten deltar i ansvarsgrupper og gir aktiv bistand til brukerne. Utgangspunktet er at 
klientene skal overføres bydelen innen ett år etter oppstart slik at nye kan gis tilbud om 
metadon behandling. Av ulike årsaker er forholdsvis få overført bydel og i tillegg har 
Rusreformen skapt en del uklarheter i forhold til ansvarsforholdet. Etter søknad til Helse- og 
sosialdirektoratet har bydelen fått prosjektmidler utviklingen av lokale tiltak for målgruppen.  
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I Bystyresak 78/01 ” Kommunale boliger for vanskeligstilte – tildeling, booppfølging og 
bomiljøtiltak” ble det vedtatt store endringer i forhold til de kommunale boligene forvaltet av 
Boligbedriften. For bydelen betyr dette at vi får tildelingsrett til ca 1.200 boliger beliggende i 
bydelen (1.455 i nye Bydel Grünerløkka). Arbeidet ivaretas gjennom et samarbeid mellom 
boligkontoret og Booppfølgingsprosjektet (HOIØ). Bydelen tilbyr nå langt flere kommunal 
bolig en tidligere, men samtidig viser erfaringene at størrelsen på leilighetene ikke samsvarer 
med behovet. Det er for få store boliger og i enkelte perioder er tilgangen på ett- og toroms 
leiligheter større enn behovet. Bydelen har tatt dette opp med Byrådsavdelingen for velferd og 
sosiale tjenester og Boligvirkemiddeletaten. I tillegg er det avdekket til dels store problemer i 
forholdt til bomiljøet i enkelte kommunale gårder på Dælenenga. Gjennom omorganiseringen 
av sosialsenteret er det satt inn flere ressurser i forhold til dette området. Det er i tillegg 
etablert kontakt med enkelte av gårdsstyrene. 
 
Boligkontoret flyttet november 2002 inn i egne lokaler og erfaringene til nå er gode. Den 
fysiske tilgjengeligheten er bedret og åpningstiden er utvidet. Dette har igjen ført til at flere 
oppsøker Boligkontoret.  Boligkontoret har hatt en klar økning i antall personer som mottar 
bostøtte. Dette må også ses i sammenheng med reduksjonen i antall personer som mottar 
sosialhjelp, og tyder på at de som har krav på det i langt større grad mottar statlig- og 
kommunal bostøtte.  
 
Arbeidet med klienter som bor på hospits har gitt svært gode resultatet, og medio november 
2003 bodde kun 10 personer til sammen i begge bydelene i slike tilbud. Få år tilbake var 
antallet langt over 100. Det er langt ned en betydelig arbeidsinnsats og det er utviklet et godt 
samarbeid mellom sosialsenter, booppfølgere og ruskonsulenter. De som har flyttet fra hospits 
er nå i tiltak under Rusmiddeletaten eller har fått tilbud om egen bolig. 

2.6 Aktivitetsplan  

2.6.1 Aktivitetsplan administrasjonen 
Det vises til organisasjonskart i innledningen. 
 
Helse- miljø- og sikkerhetskonsulent og bydelsoverlege og bydelens ledergruppe er direkte 
underlagt bydelsdirektør. Administrasjonen er ellers delt opp i to hovedavdelinger: Avdeling 
for økonomi med regnskap og lønn og avdeling for BU og informasjon. Under sistnevnte 
avdelinger ligger også flere nye oppgaver, beskrevet nedenfor. 
 

2.6.2 Aktivitetsplan kommunikasjon - BU avdelingen 
 
IKT-avdelingen 
Kostnadene knyttet til informasjonsteknologi er i hovedsak knyttet til løpende avtaler og 
kontrakter.  Av disse kostnadene ligger det blant annet et konsernbidrag til Utviklings- og 
kompetanseetaten (tidligere system- og regnskapsetaten) på ca. 5 mill. kroner (for betaling av 
tjenester som leveres av konserndrift, som systemansvarlig instans for felles- og 
sektorsystemene i kommunen).  De resterende kostnadene er primært sambandsutgifter, 
vedlikeholdsutgifter (både for system og maskiner), drifts- og lønnsutgifter. 
 
Oslo kommune oppgraderer sitt konsernnettverk for tele- og datatjenester i 2004.  For 
bydelene vil denne endringen skje høsten 2004 og skal på sikt bidra til intern 
produksjonsforbedring og effektivisering. 
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Informasjonskontoret 
Det etableres ett servicekontor i bydelsadministrasjonen.  Dette skal være 
henvendelsespunktet, både elektronisk og fysisk for alle ikke personlige tjenester (personlige 
tjenester betjenes av bestillerkontoret, sosialsenteret etc.). Servicekontoret skal dels ivareta 
bydelens ansvar innenfor forsøksprosjektene (omtales senere) samt generell informasjon. 
 
For tjenester hvor det er realistisk at bydelen innfører en økt grad av elektronisk selvbetjening, 
vil dette bli prioritert (søknad om dispensasjon fra støyforskrifter etc.). 
 
Som ett forsøk skal det etableres en ny elektronisk kanal for generelle henvendelser fra 
bydelens innbyggere, SMS.  Forsøket skal avdekke bruksmuligheter for tjenesten og har som 
intensjon å gi bedre service. 
 
Det er disponert kr. 100.000,- til dekning av internett bruk i parkene.  Dette er ikke 
investeringsutgifter (utført i 2003) men dekning/delvis dekning (avhengig av hvor utbredt 
bruken blir) av bruken av tilbudet.  Tilbudet vil bli lansert, med markedsføring, i løpet av 
våren 2004. 
 

2.6.3 Bydelsreform 2004 – nye oppgaver til bydelene 
I forbindelse med Bydelsreform 2004 er det vedtatt at bydelenes ansvarsområde skal utvides.  
Bydelene har i dag ansvar for viktige velferdsoppgaver for barn, unge, eldre og 
funksjonshemmede.  Overføringen av oppgaver og forsøksprosjekter knyttet til fysisk 
nærmiljø, innebærer en prinsipiell utvidelse av bydelenes ansvar fordi dette er 
tjenesteområder hvor bydelene ikke har hatt beslutningsmyndighet tidligere. 
 
Etter bydelsreform 2004 får bydelene ansvar for følgende nye, faste oppgaver: 
• Skolefritidsordningen 
• Transporttjenesten 
• Parker og nærmiljøanlegg 
• Økonomiske boligvirkemidler 
• Ungbo 
• Utleie av gågater, fortau og plasser utenfor sentrum 
 
I tillegg har bydel Grünerløkka (sammen med bydel Vestre Aker og bydel Bjerke) blitt valgt 
som fullskala forsøksbydel, med ansvar for forsøksprosjekter innenfor følgende 
tjenesteområder: 
• Byggesaksbehandling (klage) 
• Drift og vedlikehold av lokale, kommunale veier 
• Bibliotekfilialer 
• Trafikkregulering 
 
For disse forsøksprosjektene skal bydelen ha ett bestilleransvar, mens den berørte 
virksomheten (der hvor ansvaret har vært plassert tidligere) fortsatt skal være utfører. 
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Skolefritidsordningen og omhandles under funksjonsområde 2 oppvekst og transporttjenesten 
under funksjonsområde 3 pleie og omsorg. 
 
Parker og nærmiljøanlegg: 
Bydelen har fått overført ansvaret for lokale parker og nærmiljøanlegg.  Bydelen har ved dette 
fått både drifts- og utviklingsansvar knyttet til det offentlige, fysiske nærmiljø. Overføringen 
av lokale parker til bydelenes forvaltning vil omfatte områder regulert til friområder og som 
ikke er en del av den sammenhengende grøntstrukturen i form av turveier og grøntdrag i Oslo. 
Med nærmiljøanlegg menes anlegg for lek, fysisk aktivitet og idrett som ikke brukes til 
trening eller konkurranse i regi av idrettsklubbene i Oslo 
 
Bydelens eget driftsapparat forvalte dette ansvaret, jfr. føringer fra friluftsetaten.  Bydelen tar 
forbehold om større fonteneanlegg som krever spesiell kompetanse og vil bruke friluftsetaten 
til selvkost knyttet til disse.  For store parkdrag (Akerselva miljøpark og tilstøtende områder, 
Ola Narr og Tøyenparken med Caltexløkka) og trær vil ansvaret forbli hos friluftsetaten. 
 
Økonomiske boligvirkemidler: 
Se nærmere beskrivelse under sosialtjenesten. 
 
Ungbo: 
Bydelen får ansvar for å behandle søknader fra boligsøkende fra 17 til 23 år og fatter vedtak 
om rett til leie av kommunal bolig. Bydelen skal ha ansvar for at de som får leie Ungbo-bolig 
får den nødvendige oppfølging fra Ungbo eller eventuelt ved å utføre denne tjenesten selv. 
Bydelen kan også bestille booppfølging fra Ungbo for andre enn dem som bor i Ungbos 
boligmasse. Ungbo inngår husleieavtale med beboerne.  
 
Utleie av gågater, fortau og plasser utenfor sentrum: 
Bydelen får ansvar for utleie av og tillatelser til salg/servering på fortau, torg gågater og 
plasser på kommunal grunn og på fortau til riksveier utenfor sentrum. Ansvaret innebærer 
bestillerfunksjon, knyttet til inngåelse av kontrakter/prisfastsettelse og 
budsjett/regnskapsansvar for kontraktene, samt utførerfunksjoner knyttet til 
forvaltning/oppfølging av kontraktene og kontroll med ulovlig bruk av areal.  
 
Byggesaksbehandling (klage): 
Forsøket omfatter klagesaker som krever dispensasjon fra arealplan. Forsøket tar sikte på at 
vedtakskompetansen i slike saker overføres bydelsutvalget, dvs at Plan- og bygningsetaten 
blir saksforberedende instans for bydelsutvalget og bydelsdirektøren innstiller overfor 
bydelsutvalget. Det er tatt initiativ til avklaring med statlig myndighet om bystyret kan 
beslutte at bydelsutvalget kan være fast utvalg for plansaker i disse sakene, dvs at funksjonen 
som fast utvalg for plansaker i Oslo kommune splittes på flere organer. Om dette ikke er 
mulig, krever forsøket statlig godkjennelse på bakgrunn av søknad med vedtekter vedtatt av 
bystyret. 
 
Forsøksprosjektet vil være tema i folkevalgtopplæringen. 
 
Drift og vedlikehold av lokale, kommunale veier: 
Veiforsøket innebærer at bestilleransvaret (renhold, strøing, brøyting, reparasjon av veidekke) 
for lokale, kommunale veier overføres til bydelene, dog slik at bestilling skjer i henhold til 
Samferdselsetatens inngåtte langtidskontrakter for drift og vedlikehold av veinettet. 
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Bydel Grünerløkka får to kontrakter/leverandører å forholde seg til, NCC innenfor tidligere 
bydel Grünerløkka-Sofienberg sitt område og Oslo vei på Sinsen delen av nye bydel 
Grünerløkka. 
 
Kontraktene er bygd opp etter et avregningsprinsipp, noe som gir at det betales for antall 
meter/kilometer med utført arbeid. 
 
Bibliotekfilialer: 
Forsøket innebærer at det skal inngås en avtale mellom forsøksbydelene som bestillere og 
Deichmanske bibliotek som utfører, dvs slik at avtalen skal omfatte alle tjenester knyttet til 
både filial og biblioteknettverk. Deichmanske bibliotek skal som utfører ivareta 
arbeidsgiveransvar og forvaltningsfullmakter for alle tjenester som inngår i samarbeidet. 
 
For samarbeidet med Grünerløkka filial skal bydelen i 2004: 
- utrede muligheter for samhandling av tjenester mellom servicekontor og bibliotek. 
- bruke biblioteket som arena for å bidra til at befolkningen kan delta i demokratiske politiske 
prosesser. 
 
Trafikkregulering 
Forsøket innebærer at vedtakskompetanse legges til bydelsutvalget, men at saksforberedelsen 
fortsatt skal på etatsnivå. Samferdselsetaten er i dag saksforbereder vedrørende humper, skilt 
der kommunen er gitt myndighet, oppmerking og veistengninger. Vanlig saksgang for 
stengesaker er via en reguleringsplan som saksforberedes av Plan- og bygningsetaten og 
vedtas av bystyret.  Veistenginger er ikke omfattet av forsøksprosjektet. 

2.6.4 Aktivitetsplan helse 
 
I samarbeid med legene gjennom Lokalt samarbeidsutvalg skal det utarbeides plan for 
legetjenesten i bydelen, innbefattet de offentlige allmennlegeoppgavene. Tilbudet til utsatte 
grupper vil være et viktig tema. 
 
Revidert byøkologisk program følges opp gjennom arbeidet med en miljøvennlig forvaltning 
og samarbeid med lokalbefolkningen i og utenfor frivillige lag og organisasjoner. 
Smittevernarbeidet videreføres. Arbeidet overfor utsatte grupper og samarbeidet om DOT- 
behandling av tuberkulosepasienter vektlegges. 

2.6.4.1 Produksjonstabell helse 
Antall saker 
behandlet innen 
miljørettet 
helsevern 

Resultat 2002 Prognose 2003 Plantall 2004 

Saker behandlet 
administrativt 

300 310 350 

Saker behandlet av 
bydelsutvalget 

3 3 5 

Saker behandlet ut i 
fra 
inspeksjon/befaring 

50 85 40 

 

Budsjettforslag 2004 Side 27 03.12.2003  



Bydel Grünerløkka                                                                                                  Budsjett 2004 

 
Botilbud for personer med psykisk lidelse 
 
Bydelen har et stort behov for tilrettelagte boliger for personer med psykisk lidelse. Tidligere 
er det vedtatt ombygning og gitt investeringsmidler til rehabilitering av det tidligere Prindsen. 
Bo- og aktivitetssenter. Dette arbeidet er startet opp 2003 og det forventes at 25 
omsorgsboliger vil bli ferdigstilt medio 2004. I samarbeid med Tøyen DPS vil det bli etablert 
21 nye omsorgsboliger i Trondheimsveien 80. Deler av Tøyen DPS vil sammen med 
dagsenteret holde til i samme bygg og denne samlokaliseringen vil være ressursbesparende 
for bydelen og være svært hensiktsmessig for beboerne. Saken er behandlet av bydelsutvalget 
og bydelen vi stå som utleier, og vi forventer innflytting i april/mai 2004. Se forøvrige 
funksjonsområde 3. 
 
I forbindelse med den nasjonale satsningen ”Prosjekt bostedsløse” hvor Kirkens Bymisjon 
deltar har de kjøp Steenstrupsgate 11. Planen er å kunne tilby varige boliger til vanskeligstilte, 
og det er innledet et samarbeid med bydelen rund utvelgelse og oppfølgingen av de 13 
boenhetene. Boligene er ferdigstilt i desember 2003.  

2.6.5 Aktivitetsplan sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp  
 

• Aktiviteten i sosialtjenesten påvirkes av bydelsreformen og i 2004 vil bydelen 
prioritere arbeidet med å etablere en enhetlig tjeneste.  

 
• Rusreform I og II vil bli gjennomført og vil få stor betydning for bydelens ansvar og 

oppfølging av rusmiddelmisbrukere. Imidlertid er det helt klart av sosialtjenesten 
fortsatt aktivt skal bistå med å etablere behandlingsopplegg i institusjon selv om 
ansvaret legges til spesialisthelsetjenesten. Det tas sikte på å tilby behandlingsplass for 
de som har behov for det, eventuelt metadon assistert rehabilitering.  

 
• Arbeidet med kvalifiserings- opplærings- og sysselsettingstiltakene videreføres og det 

lokale STA-samarbeidet, (sosialkontor, trygdekontor og Aetat) opprettholdes.  
 

• Byrådet forventer at bydelene satser på aktive kvalifiseringstiltak for å få 
sosialhjelpsmottakere i arbeid, og Jobbsenteret vil i samarbeid med sosialsentrene 
prioritere dette arbeidet også i 2004. Sysselsettingsarbeidet for personer med psykiske 
lidelser skal fortsette, og videre vil fattigdomssatsningen og kontakten med lokale 
arbeidsgiver bli prioritert..  

 
• Introduksjonsprogram for flyktninger i henhold til Introduksjonsloven er startet opp og 

vil bli videreført i 2004. 
 

• Booppfølgingsarbeidet vil i større grad rettes mot de kommunale boligene. Det vil 
også bli arbeidet med en bedre samordning av oppfølgingsarbeidet som blir utført 
hjemme hos brukerne. I tillegg vil samarbeid med UNGBO prioriteres når tiltaket 
overføres bydelene.  

 
• Sosialsentrene vil prioritere samarbeid og oppfølging rundt brukere som tilbys plass i 

de nye omsorgsboligene i Trondheimsveien 80 og på Prindsen, samt botilbudet i 
Steenstrupsgate 11.  
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• Arbeidet med å begrense bruken av hospits til et minimum vil bli videreført i 2004. 
 

• Avhengig av hvilken modell for den nye bostøtteordningen som blir valgt vil bydelen 
prioritere arbeidet med innføre denne til minst mulig ulempe for brukerne.  

 
• Bydelen deltar sammen med Bydel Gamle Oslo og Bydel Sagene i 

”Namsmannsprosjektet” hvor målsetningen er å redusere antall utkastelsessaker i 
Oslo. Prosjektet er et samarbeid mellom Namsmannen og Oslo kommune og er 
finansiert av Helse- og sosialdirektoratet. Bydelen vil prioritere dette tiltaket.  

 
• Sosialsentrene vil prioritere det publikumsrettede arbeidet med vekt på råd og 

veiledning. Det skal også gjennomføres brukerundersøkelser.  
 
Økonomisk sosialhjelp. 
 
Flg. mnd. satser er foreslått av Byrådet for 2004:  
- Økonomisk sosialhjelp: 
Enslige som bor alene                                  kr.  4.350.- 
Enslige som bor sammen med andre:          kr.  2.480.- 
Ektepar/samboere                                        kr.  6.830.- 
Enslige forsørgere                        kr.  4.960.-   
Barnetillegg                                    kr.     990.- 
 
For hjemmeboende unge til og med fylte 23 år settes satsen lik barnetillegget. 
Sosialhjelp for en periode mindre eller lik to måneder utbetales med 2/3 av satsene, med 
unntak for godkjente førstegangsetableringer av flyktninger og normen for barn. 
 
Kompensasjon for mottak av flyktninger: 
Sats pr. person:                                               kr. 40.000.- 
Etter kvotefordeling av direkte mottak av flyktninger skal bydelen motta 30 personer i 2004. i 
tillegg kommer umyndige personer. 
 
Bydelens ramme for økonomisk sosialhjelp er av byrådet foreslått til kr 67.050.000,-. 
Rammen til bostøtte etter forslag om ny ordning er ikke fordelt i budsjettforslaget.  
 
 
 
Måltall for funksjonsområde 1 –        
Sosialtjenesten 

Måltall 
2002 

Resultat 
2002* 

Måltall 
2003* 

Måltall 
2004 

Husstander gitt finansiering til: 
- kjøp av bolig 
- utbedring av bolig 
 
Antall personer i 
døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale  
 

 
- 
- 
 
 
- 

 
61 
16 
 
 
- 

 
50 
18 
 
 
0 
 

 
70 
25 

 
 

0 
 

* Måltall og resultat gjelder Bydel Grünerløkka-Sofienberg. 
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Da forslaget til ny kommunal bostøtte ikke er vedtatt og rammen ikke fordel, er det ikke 
tilstrekkelig grunnlagt for å sette måltall for antall klienter og utbetalt sosialhjelp.  

2.7 Merknader til driftsbudsjettet 
 
Stillinger i administrasjonen er lagt inn etter gjeldene nye organisasjonskart. 
 
Det er satt av 2,6 millioner til overtallige. 
 
Forventet momskompensasjon er budsjettert som inntekt på dette funksjonsområdet.  
 
For kjøp av bedriftshelsetjenester er det lagt inn en økning tilsvarende økning i forhold til 
bydel Grünerløkka Sofienberg 2003, tilsvarende nye bydel Grünerløkka sin økning i 
tjenesteomfang 
 
Drift og vedlikehold av lokale, kommunale veier, bibliotekfilialer, trafikkregulering, parker 
og nærmiljøanlegg og inntekter av utleie av gågater, fortau og plasser utenfor sentrum er 
tildelt som særskilte tildelinger og lagt inn i budsjettet med tildelte beløp 
 
Byrådet har i budsjettforslaget foreslått en omfattende endring av de ulike kommunale 
bostøtteordingene. Forslaget går ut på å samle de ulike ordningene til en ny ordning som i 
utgangspunktet gjelder alle som bor i leid bolig. Videre vil sosialhjelp som tidligere ble 
utbetalt som sosialhjelp nå i hovedsak gis som bostøtte. Bydelens ramme til sosialhjelp er som 
følge av forslaget betydelig redusert.  Et utkast til forskrift er sendt ut på høring og den 
endelige utformingen av ordningen forventes først å være klar i desember 2003. Fordelingen 
av rammen til bostøtte er som følge av dette ikke fordelt på bydel i Byrådets budsjettforslag. 
Bydelsutvalget vil bli informert om utfallet av behandlingen når dette foreligger. 
 
Særskilt tildeling av tiltaksmidler er kr 2.028 mill. i 2004.  Midlene er fordelt til drift av 
Prindsekjøkkenet og Snekkerverkstedet, samt til generelle kvalifiserings-/sysselsettingstiltak i 
regi av Jobbsenteret. Alle stillinger, tiltak og drift av senteret dekkes fra 2004 over ordinært 
budsjett. De tre arbeidslederstillingene opprettet i revidert budsjett 2003 videreføres. Dette 
innebærer at bydelsdirektøren foreslår å opprette to stillinger, som da blir overført fra prosjekt 
til faste hjemler.  
 
 
Et mindre antall gjennomgangsboliger til vanskeligstilte som bydelen har forvaltet overføres 
til Boligbygg KS som følge av eiendomsreformen. Bydelen vil fortsatt ha tildelingsrett til 
disse leilighetene.  
 
Egenbetalingen for behandling i rusinstitusjoner bortfaller som en følge av Rusreform I og II 
og budsjettet korrigeres tilsvarende. Satsen for botilbud under Rusmiddeltaen økes med 3,4% 
til kr 206,40 pr. døgn.  
  
Aksept kontaktsenter og omsorgshus 
Tildelingen skjer over funksjonsområde FO1, sosial, nærmiljø, med kr 13.993 mill for 2004. 
Dette beløpet inkluderer også utgifter til husleie. Det er budsjettert med midler tilsvarende 
byrådets foreslåtte tildeling.  
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3 Funksjonsområde 2 oppvekst 

3.1 Vedtakstabell 3 Funksjonsområde 2 Oppvekst 

Artsgruppe Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004

Driftsutgifter
000-099 Lønn og sosiale utgifter             133 988 
100-299 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.tj.produksjon               40 146 
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon                    480 
400-499 Overføringsutgifter               41 219 
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner                      -   

Sum driftsutgifter             215 833 
600-699 Salgsinntekter               23 651 
700-799 Refusjoner               50 787 
800-899 Overføringsinntekter                    958 
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner                      -   

Sum driftsinntekter               75 396 

Netto driftsutgifter             140 437 

Antall faste stillingshjemler 382,30

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004

Brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter
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3.2 Byrådets hovedmål i perioden 
 
Barnehager 
Byrådets mål er at alle barn i alderen 1-5 år skal få et tilbud om barnehageplass når foresatte 
ønsker det. 
 
Barnehagetilbudet i Oslo skal innrettes etter brukernes behov. 
 
Skolefritidsordning 
Skolefritidsordningen (SFO) skal være et trygt leke- og omsorgstilbud for de yngste elevene. 
 
Barnevern 
Byrådets mål er at barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett 
tid, gjennom et kvalitativt godt barnevern med effektiv saksbehandling og god 
ressursutnyttelse. Barnevernet skal være drivkraften i det lokale samarbeidet rundt barn- og 
unges oppvekstvilkår 
 
Fritidstilbud 
Oslos kultur- og fritidstilbud for ungdom er stort og mangfoldig. Byrådets hovedmål er å 
opprettholde dette tilbudet. Særlig viktig er det å opprettholde attraktive fritidstilbud i 
nærmiljøene og å utvikle de tiltakene som er rettet mot ungdom som søker til sentrum. 
Byrådet ønsker ikke å styre ungdomskulturen, men ser det som avgjørende at det støttes opp 
om de unges egne initiativ og skaperkraft. 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Byrådets mål er at Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta forebyggende arbeid og 
tidlig intervensjon blant barn og unge med særlig vanskelige levekår. Herunder skal det 
arbeides med gode metoder for å oppdage barn og unge med ulike typer problemer for å tilby 
relevante forebyggende opplegg eller behandlingstilbud. 
 
For å nå målene i perioden 2004 til 2007 vil byrådet: 
 
• Øke antall barnehageplasser for å nå målet om full behovsdekning 
• Øke bestillerkompetansen i bydelsbarnevernet for å utløse riktige og kostnadseffektive tiltak 
fra Barne- og familieetatens tjenestetilbud 
• Styrke det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge 
• Tilpasse tjenestetilbudet innen barnehager, barnevernet, skolehelsetjenesten og 
helsestasjonene til økningen i barne- og ungdomsbefolkningen 
• Innarbeide bruk av saksbehandlerprogrammet Familia 
• Videreutvikle tilbudet i SFO som læringsarena for samhandling og sosial kompetanse 
  
 
Satsing på barn og unge 
For de fleste barn og unge er Oslo en god by å vokse opp i med mange tilbud og utfordringer. 
De viktigste oppvekstarenaene for barn og unge er familien, skolen og nærmiljøet. Det er også 
på disse arenaene det må iverksettes hjelpetiltak for barn og unge med særlig vanskelige 
levekår.  
 
Byrådet vil fortsatt satse på utvikling av hjelp til familiene, barnevernet, samarbeidet med 
skolen, politiet, helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
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Byrådet vil aktivt arbeide fore et helhetlig, sammenhengende, faglig kompetent og effektivt 
barnevern. Barnets reelle behov skal være i fokus og tiltakene skal baseres på å møte disse 
behovene. Bydelene skal utvikle forbyggende tiltak og hjelpetiltak med utgangspunkt i 
familien, nettverk- og lokalmiljø slik at bruken av institusjonsplasser reduseres. Barnevernet 
må aktivt se etter omsorgsressurser i barnets familie og nettverk når egnede tiltak vurderes. 
Byrådet vil særlig satse på utvikling av gode systemer for kvalitetssikting både i 
bydelsbarnevernet og i det byomfattende barnevernet. 
 
Det har vært en økning i antall barnehageplasser, men det er behov for ytterligere utbygging 
for å nå målet om full behovsdekning. Det er særlig behov for plasser til barn under tre år. En 
samlet vurdering av bydelenes anslåtte utbyggingsbehov, nåværende barnehagedekning i 
bydelene samt antall barn på søkerliste, tilsier et behov for ca 1 700 nye barnehageplasser for 
å nå full behovsdekning. Behovet kan øke noe ved innføring av maksimalpris på 
oppholdsbetalingen. 
 
For å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser, vil byrådet intensivere satsingen med å legge 
til rette for barnehageutbygging i privat regi. Det er igangsatt et prosjekt som skal koordinere 
arbeidet med barnehageutbyggingen og bistå private utbyggere. Byrådets mål med prosjektet 
er å sikre rask og effektiv regulering av nye barnehagetomter og bistå bydelene med å 
markedsføre dem for private utbyggere. I tillegg er det avsatt 30 mill. i 2004 for å øke antall 
barnehageplasser. 
 
Behovet for flere barnehageplasser tilsier en økt utnyttelse av eksisterende barnehager. Bedre 
og mer fleksibel arealutnyttelse, samt optimal organisering av personalressursene er 
virkemidler som kan sette bydelene i stand til, innenfor dagens lov- og avtaleverk, å betjene 
flere plasser med den samme bemanning. Antall barnehageplasser i Oslo kan også økes ved 
utvidelse av eksisterende bygg der det er mulig. 
 
 
Funksjonsområde inneholder: 
 

18  kommunale barnehager hvorav 1 med 5-årstilbud 
8 private barnehager 
2 barneparker 
2 åpne barnehager 
1 familiebarnehage 
1 familiehus med åpen barnehage 
pedagogisk team 
skolefritidsordning 
1 barnevernsenter 

         Døgnkontakten (Prosjekt delfinansiert av handlingsprogram Oslo Indre Øst) 
        Tiltak alenemødre (Gruppetiltak barnevernsenteret) 
        Dukanjo (Prosjekt barnevernsenteret) 

1 fritidsklubb, 2 ungdomskulturhus 
2 sommerklubber 
Sinsen samfunnshus med musikkskole for barn og unge 
data-musikk-prosjekt for ungdom 
oppfølging av utsatt ungdom 
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oppsøkende ungdomskontaktteam 
2 helsestasjoner 0-5 år 
svangerskapsomsorg 
skolehelsetjeneste 
ungdomshelsetjeneste 
fysioterapitjeneste 

 

3.3 Ansvarsområde oppvekst 

3.3.1 Ansvarsområde barnehage 
Barnehager er forankret i lov om barnehager med forskrifter og rammeplan for barnehager. 
Lov om barnehager pålegger kommunen å gi et tilbud til funksjonshemmede barn dersom de 
etter en sakkyndig vurdering  kan ha nytte av opphold i barnehage (lov om barnehager § 9). 
Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av 
lov om barneverntjenester (§ 4-12  og § 4-4 fjerde ledd) skal også gis et tilbud. Barn som 
sikres barnehageplass som frivillig hjelpetiltak etter vedtak i medhold av lov om 
barneverntjenester § 4-4 annet ledd, har også rett til barnehageplass. De barna som allerede 
har plass, har rett på plass fram til opplæringspliktig alder eller til skolestart (§8 i 
standardvedtekter for kommunale barnehager og § 6 i vedtekter for barnepark i bydel 
Grünerløkka). Utover det har ikke barn lovfestet rett til barnehageplass, og barnehagetilbudet 
er således en kan-tjeneste utover det forannevnte. 
 
 Kommunen (bydelen) skal føre tilsyn med alle kommunale og private barnehager. Godkjente 
barnehager har rett til statlig driftstilskudd. Driften av barnehager reguleres for øvrig av 
vedtekter som fastsettes av eier. Standardvedtekter og den enkelte barnehages vedtekter utgjør 
til sammen de vedtekter som gjelder for den enkelte kommunale barnehage.   
 
Barnepark utgjør også en del av tilbudet i bydelen. Barnepark er et korttids utendørs leke- og 
aktivitetstilbud for barn og har egne vedtekter. 
 
I tillegg tilbys gratis korttidsplass for 5-åringer som tidligere ikke har benyttet et pedagogisk 
tilbud som en del av Akerselva barnehage. Grünerløkka familiehus har en åpen barnehage og 
tilbudet har egne vedtekter. 
 

3.3.2 Ansvarsområde skolefritidsordningen 
 
Skolefritidsordningen (SFO) er hjemlet i opplæringsloven og er et tilbud til alle barn fra 1. til 
4. klasse og barn med særskilte behov fra 1. til 7. klasse. I nært samarbeid med de foresatte 
skal SFO legge til rette for et trygt og fleksibelt tilbud før og etter skoletid, som i tillegg til lek 
gir mulighet til lekselesing og leksehjelp. 

3.3.3 Ansvarsområde barnevern 
 
Barnevernarbeidet i bydelen er regulert av lov om barneverntjenester av 17. juli 1992, nr. 100, 
forskrifter og rundskriv. Arbeidet omfatter bl.a. undersøkelser på bakgrunn av meldinger til 
barnevernet for så vurdere om det i loven er vilkår tilstede for ytterligere tiltak rettet mot det 
enkelte barn og familie. Tiltakene er i hovedsak frivillige hjelpetiltak. Fylkesnemda for 
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sosiale saker fatter tvangsvedtak. Jf. lov om barneverntjenester § 2-1, 3. ledd (Kommunens 
oppgaver) skal det i hver kommune være en administrasjon med en leder som har ansvar for 
oppgaver etter loven. 
 
Barnevernleder er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker. 
 
Bydelsbarnevernet skal bestille institusjonsplasser og fosterhjemsplasser i Barne- og 
familietaten jf. lov om barneverntjenester § 2-2 (Fylkeskommunens ansvar). Etatens mottaks- 
og konsultasjonsavdeling har ansvar for å yte bydelsbarnevernet råd og veiledning før 
eventuell plassering i institusjon foretas. Etaten bistår også kommuneadvokaten, på bydelens 
vegne, i barnevernsaker som bringes inn for domstolene. 

3.3.4 Ansvarsområde helsestasjonstjenesten 
 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste er lovbestemte tjenester i henhold til lov om 
kommunehelsetjeneste, og er viktige tiltak for helsefremmende og forebyggende arbeid  
overfor barn og unge. 
 
Bydelens helsestasjonsvirksomhet omfatter både forebyggende tiltak organisert for alle barn 
fram til skolepliktig alder og svangerskapskontroll for gravide kvinner. 
 
Skolehelsetjenesten skal fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade. Den 
skal bidra med tilrettelegging for integrering av funksjonshemmede barn. 
 

3.4 Situasjonsbeskrivelse oppvekst 
 

3.4.1 Situasjonsbeskrivelse barnehagetjenesten 
 
Bydelen har god behovsdekning i tråd med Regjeringens mål for barn over 3 år men venteliste 
for barn under 3 år.   
 
Til hovedopptaket i mars 2003 i bydel Grünerløkka-Sofienberg var det innkommet 365 søkere 
hvorav 81 var fra andre bydeler. 239 barn ble tildelt plass fra august 2003, 48 familier takket 
nei til plass og  126 familier, hvorav 81 fra andre bydeler, fikk avslag på søknad om 
barnehageplass.   
 
Barnetallet i bydelen, som prognosene viste en økning i, er blitt forholdsvis stabilt. 
                                                                                                                                          
Familier med barn i barnehagealder orienteres om barnehagetilbudet på forskjellige måter, 
gjennom barnehagene, oppvekstavdelingen, helsestasjonene, barnevernssentrene og 
familiehuset. I tillegg orienteres alle gjennom annonser fra Oslo kommune sentralt i god tid 
før hovedopptaksdato, som er 1. mars. 
 
 Avdelingens handlingspunkt i Plan for oppvekstavdelingen 2003 er/vil bli gjennomført.  I 
den forbindelse gir Grünerløkka familiehus et tilbud som fremdeles øker i omfang. 
 
Uteområdene til Grünerhagen, Samisk, Løkka og Hammerfestgata barnehager er oppgradert. 
Arbeidet med istandsetting av lokaler i Christiesgate til ny avdeling på Barnas Hus 
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småbarnstue er påbegynt.  Kulturmidler gitt gjennom Handlingsprogram Oslo Indre Øst har 
gitt alle barna i barnehagene flere opplevelser gjennom konserter, teater, fotoutstilling, 
innkjøp av utstyr m.m. I tillegg har det vært avholdt 2 konserter og 4 teaterforestillinger på 
Grünerløkka sykehjem for beboere og barn fra barnehager i bydelen. 
             
Foreldre med barn i private barnehager er som i fjor blitt gitt søskenmoderasjon. I tillegg er 
det blitt gitt kompensasjon for økt foreldrebetaling i de private barnehagene. Private 
barnehagedriftere er blitt subsidiert med økonomisk bistand som for eksempel redusert 
husleie. Dette er tiltak for å unngå en ytterligere økning i foreldrebetalingen. 
 
Barneparken har hatt så godt som full dekning inneværende år. 

3.4.2 Situasjonsbeskrivelse barnevern 
I 2002 mottok barneverntjenesten i bydelen 143 nye meldinger. Når bydelsbarnevernet mottar 
en melding, setter loven krav til at undersøkelse skal gjennomføres snarest og innen 3 
måneder. I særlige tilfeller kan fristen utvides til 6 mnd. I 2002 ble 94 % av bydelens 
undersøkelsessaker avsluttet innen 3 måneder. I tillegg til oppfølging av meldinger, 
undersøkelser og tiltak utøver barneverntjenesten andre tjenesteoppgaver i henhold til 
forvaltningsloven § 11 (veiledningsplikt); herunder råd og veiledning innenfor 
barneverntjenestens saksområde til beboere og andre deler av tjenesteapparatet i bydelen.                                
 
Barn og unge i fosterhjem blir fulgt opp av bydelens ansatte. I årsmeldingen (årstatistikk 
2003) er plantallet for 2003 4 tilsynsbesøk pr. fosterhjem, dvs. lovens krav. 
Barneverntjenesten har i 2003 hatt et spesielt fokus på oppfølgingsarbeidet i fosterhjemmene. 
Loven stiller krav om to oppfølgingsbesøk i fosterhjemmene i løpet av et år og fire 
tilsynsbesøk i året utført av oppnevnt tilsynsfører for barnet. 
 
Døgnkontakten er etablert både som et hybeltilbud og et ”drop in” lavterskeltilbud for  
utsatt ungdom. Den individuelle oppfølgingen omfatter både hybelboerne og andre 
ungdommer (eksterne brukere av Døgnkontaktens tilbud) som oppsøker Døgnkontakten for å 
få personrettet råd og hjelp over tid. Døgnkontakten har fått mange besøk av ungdommer som 
det tidligere har vært arbeidet med. Det oppleves tillitskapende og positivt for begge parter at 
kontakter opprettholdes på denne måten. Det styrker samtidig Døgnkontaktens omdømme 
overfor ungdommene Døgnkontakten nå arbeider med. Dette er til dels endrede og nå eldre 
målgrupper, hvor det er større vekt på trening til selvstendig liv, mer i tråd med Ungbo enn 
tidligere, noe som gjør at det ikke er behov for stasjonære barnevernskonsulenter, men i stedet 
mulighet for å opprette støttetjenester til den enkelte etter behov. Her kan barnevernets 
ambulerende ungdomsteam bidra vesentlig, sammen med bydelens øvrige tjenesteapparat. 
 

3.4.3 Situasjonsbeskrivelse helsestasjonsvirksomhet 
 
Helsestasjonstjenesten for barn har også i år oppnådd høy grad av vaksinasjonsdekning, drøyt 
90% av barna i bydelen følger programmet. Hjemmebesøk hos nyfødtfamilier er på 67% ved 
Barnas Hus helsestasjon og på 85% ved Sinsen helsestasjon. Inkluderes nyfødtsamtaler på 
helsestasjon er samlet tall for tjenesten 92%. 
 
Fødselstallet i bydelen er fremdeles stabilt og gravides bruk av svangerskapsomsorgen er på 
ca. 90% i Grünerløkka-Sofienberg bydel. Helsfyr-Sinsen har en litt større bruk av fastlege, og 
prosenten er her i underkant av 80%. 
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Skolehelsetjenesten gir tilbud i tre barneskoler og tre videregående skoler. Prosjektet i 
videregående skole finansiert med psykiatrimidler driver oppfølging og veiledning/bistand til 
ungdom med egenrapporterte helseproblemer med meget gode resultater. Samarbeidet med de 
videregående skolene fungerer veldig bra. 
Det byomfattende tilbudet om helsestasjonstjenester til homofil, bifil og lesbisk ungdom er 
godt i gang og tilbudet brukes av stadig flere unge. Dette gjelder også den ordinære 
ungdomshelsestasjonen. Antall aborter er litt færre enn i fjor.   

3.4.4 Situasjonsbeskrivelse fritidstilbud 
 
For eldre barn og ungdom er det svært viktig å nyttiggjøre seg muligheten for utdanning og 
kompetanseutvikling med henblikk på framtidens raskt skiftende og kompetansekrevende 
arbeidsmarked. 
 
Bydelen har 4 barneskoler, Hasle, Sinsen, Lakkegata, Grünerløkka og en ungdomsskole, 
Sinsen, mens et flertal av bydelens ungdom  fordeler seg på ungdomsskoler utenfor bydelen. 
 
Bydelen har 3 videregående skoler, Foss, Elvebakken og Sofienberg tekniske fagskole men 
elevene på disse skolene kommer fra hele Oslo. På dette alderstrinnet har bydelen et 
forpliktende samarbeid med oppfølgingstjenesten (for reform 94)  for de elever som faller ut 
av,  eller har problemer med, fullføring av videregående opplæring.  Dette skjer både gjennom 
tiltak i regi av Grünerløkka Miljøkorps og ved at forskjellige skreddersydde opplegg 
jobb/skole m.m. prøves ut på arbeidsplasser og i noen tilfeller som spesialordninger innenfor 
ungdomstjenesten.  
 
I tillegg til skolenes økte innsats for å hjelpe elever til best mulig resultat viser det seg 
nødvendig å supplere på forskjellig måter med ferdighetsutvikling for bydelens barn og unge. 
 
Styrkingen av kjeden med tiltak i handlingsplan Indre Øst er videreført. Oppsøkende 
ungdomskontaktteam 12 – 16 år og samarbeidsprosjekter de 3 bydelene i mellom utgjør det 
største volumet av utvidede tjenester - her legges spesielt vekt på å forhindre rekruttering av 
de yngste ungdomsgruppene inn i ungdomskriminelle miljøer. Dette arbeidet foreslås 
videreført i 2004 gjennom handlingsplanmidler. 
 
Fritids- og ungdomstiltakene er selvsagt åpne for alle barn og unge i bydelen, og er ment å 
være fellesarenaer og møteplasser der barn og ungdom uansett bakgrunn og interesser skal 
kunne samhandle på en  likeverdig måte.  Det er derfor viktig med et mangfold av forskjellige 
tilbud, noe som viser seg gjennom over 80 forskjellige tiltak og organisasjoner i Fritidsguiden, 
som vil bli revidert i 2004 for å inkludere alle tilbudene i nye bydel Grünerløkka. 
 
Bydelen har for tiden følgende kommunale tilbud: 
 
Lakkegata Juniorklubb, Dragen, Sinsen ungdomshus med junior- og ungdomstilbud og 
musikkskole for barn og ungdom, Oppsøkende ungdomskontaktteam, Sommerklubben og 
sommerkafé. Kurstilbud i data og dans for juniorer på X-Ray. Oppfølging av ungdom med 
spesielle problemer, bl.a. psykiske problemer. X-Ray ungdomskulturhus. 
Bydelen er driftsansvarlig for bygget som er finansiert av Barne- og familiedepartementet 
(heretter BFD) og bydelen gjennom prosjektmidler.  X-Ray har en styrer og konsulenter med 
fagkompetanse innen musikkproduksjon, film/video, data og teater.  Stedet styres av husmøte 
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hvor alle grupper har møteplikt.  Alle gruppeledere har 24 timers tilgang til huset med 
tilsvarende ansvar. Alle ansatte har flerspråklig kompetanse. 
 

3.4.5 Samarbeid og tiltak i regi av frivillige organisasjoner: 
I Lakkegata skoles område har bydelen ansvar for Slurpen som all-aktivitetshus.  Daglig drift 
utøves av Centrum Idrettsforening. I tillegg til Dragen juniorklubb er det idrettsaktiviteter, 
barneteater, korpsvirksomhet og teaterskole for ungdom der.  Lokalene leies også ut til private 
formål, og brukes som møte- og kurslokaler av bydelen på dagtid.   
 
Centrum I.F. og Dragen samarbeider om miniputt-basketlag og kvinnetrening med barnepass. 
 
Rundt Grünerløkka skole er det etablert et samarbeid der Grüner Idrettslag gir fotball og 
istrening med støtte fra Storbyidretten, målgruppe er barneskolen. Åpen ishall etter skoletid er 
svært populært tiltak. Det er ferdigstilt kunstgressbane på Dælenenga. 
Ankerhallen drives i samarbeid mellom Centrum IF, Grünerløkka Bordtennisklubb og Rusken 
og gir et variabelt fysisk aktivitetstilbud til barn og unge. 

3.5 Aktivitetsplan oppvekst 

3.5.1 Aktivitetsplan barnehagetjenesten 
 
Budsjettene for den enkelte barnehage er så godt som videreført fra i fjor. Det er foretatt en 
harmonisering mellom barnehagene fra bydel Helsfyr-Sinsen og fra bydel Grünerløkka-
Sofienberg når det gjelder drifts- og vikarmidler. 
 
Det ordinære barnehagetilbudet utvides med småbarnsplasser i Christies gate. I løpet av våren 
vil det foretas en vurdering av gjenåpning av utvidede barnegrupper i barnehager som allerede 
er godkjent for utvidelse. I tillegg vil det bli foretatt en gjennomgang av flere barnehager for å 
få vurdert om barnetallet kan økes og hvordan en bedre kapasitetsutnyttelse kan 
gjennomføres. Det vil fremdeles bli gitt et tilbud til de forskjellige familiene ut fra deres  
behov for differensierte tilbud og ønske om å kunne kombinere barnehageplass og 
kontantstøtte. De fleste hellagsbarnehager kan fremdeles gi et tilbud om halvdagsplass i 10% 
av plassene. Det er ingen økning i korttidstilbudet, som er lite etterspurt.  
  
Oppvekstavdelingen jobber aktivt med kvalitet som satsningsområde, ikke bare i forhold til 
type plass og rimelige tilbud, men også med fokus på tilbudet barn og foreldre får i den 
enkelte barnehage. Det jobbes aktivt med kompetanseoppbygging både når det gjelder 
pedagoger og assistenter i barnehagene. Det årlige møtet mellom barnehageadministrasjonen, 
ledere av barnehagenes samarbeidsutvalg og barnehagenes styrere er en nyttig arena for 
brukerkontakt, og vil bli videreført. 
 
Det vil fortsatt bli gitt et tilbud om gratis korttidsopphold for 5-åringer, men fra 01.01.04 som 
et tilbud i Akerselva barnehage. Grünerløkka familiehus vil gi et tilbud om åpen barnehage. 
Familiehuset vil organisatorisk bli overført til Akerselva barnehage og blir i løpet av 2004 et 
ordinært kommunalt tiltak. 
 
Den kommunale støtten til private barnehageeiere videreføres i form av støtte til 
søskenmoderasjon som i 2003. Det innføres samordnt opptak til hovedopptak i mars 2004. 
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Økning i statstilskudd til private barnehager har medført kraftige reduksjoner i 
oppholdsbetaling. Dette videreføres i 2004.  

3.5.2 Aktivitetsplan skolefritidsordningen 
 
Bydel Grünerløkka har velfungerende skolefritidsordninger ved alle de fire grunnskolene. I 
tillegg til å opprettholde et godt tilbud til barna skal det opprettes et fast organisert samarbeid 
mellom skolene og bydelen generelt og mellom SFO-leder og rektor spesielt. Dette for å sikre 
et helhetlig og sammenhengende tilbud for brukerne av SFO. 

3.5.3 Aktivitetsplan barnevern 
 
Grünerløkka-Sofienberg barneverntjeneste ble nytt tjenestested fra 01.01.03 (tidligere 
Akerselva og Schous barnevernsenter) og er lokalisert i Trondheimsveien 2. Bydelsreform 
2004 for barnevernet medfører overføring av stillinger og saksportefølje fra nåværende bydel 
Helsfyr-Sinsen. Barneverntjenesten i ny bydel Grünerløkka skal være lokalisert i 
Trondheimsveien 2. 
 
Arbeidet med å vektlegge effektiviseringen av driften og kostnadsbevisstheten rundt 
igangsetting av tiltak fortsetter. Barneverntjenesten i Oslo fikk i 2002 et nytt datafagsystem 
Familia som bl.a. har til hensikt å bedre de rettsikkerhetsmessige sider ved et klientforhold og 
sikre bedre rutiner for rapportering, intern kontroll og økonomistyring.  
 
I forbindelse med innføring av bestiller- og utførermodell for kjøp av institusjonsplasser og ny 
finansieringsordning for institusjonstiltak i barnevernet i Oslo, vil bydelen i 2004 fortsatt satse 
på videreutvikling av allerede eksisterende tiltak og utvikle nye barneverntiltak lokalt. Dette 
er i tråd med føringer fra Oslo kommune sentralt. Byrådets budsjettforslag understreker 
viktigheten av å trappe opp lokale tiltak i barnevernet som et alternativ til kostnadskrevende 
plasseringer utenfor nærmiljøet. Byrådet vektlegger at fokus skal settes på tidlig intervensjon 
og forebyggende tiltak, samt utvikling av lokale tiltak i bydelene. Barneverntjenestens 
prosjekt Dukanjo er en drivkraft i dette arbeidet. I 2003 har barneverntjenesten opprettet et 
ungdomsteam som spesielt jobber med undersøkelser og tiltaksoppfølging av ungdom i 
alderen 14 – 18 år. Alle skoler i bydelen har fått sin kontaktperson. Likeledes er det igangsatt 
utstrakt kontaktvirksomhet med andre deler av tjenesteapparatet som har ungdom som sin 
målgruppe i sitt forebyggende arbeid. En annen del av prosjektet omhandler Familieteamet, 
som består av ansatte med videreutdanning innenfor familiearbeid og rus.  
 

3.5.4 Aktivitetsplan helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
Svangerskapsomsorgen vil fortsatt arbeide for en dreining av tjenesten mot de som trenger det 
mest. Helsestasjonstjenesten for barn vil fremdeles videreutvikle tilbudet gjennom Startgropa 
åpen barnehage og Grünerløkka familiehus. En samordning av svangerskapsomsorg og 
helsestasjonstjeneste for barn på bydelens 2 tjenestesteder vil bli vurdert i tråd med statlige 
føringer forankret i Folkehelsepolitikken, Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003). 
 
Skolehelsetjenesten skal, både i grunnskolen og i videregående skole, være tilgjengelig for 
barn, unge og foreldre/foresatte i forhold til barns/unges helse- og oppvekstproblemer. Det 
abortforebyggende arbeidet videreføres gjennom ungdomshelsestasjonen, som utvides med 
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50% helsesøsterressurs, da bydel Helsfyr-Sinsen ikke har hatt ungdomshelsestasjon og 
økningen i den aktuelle aldersgruppa for bydel Grünerløkka er fra 3.253 til 4.124 personer.  
 
Fysioterapitjenesten for barn og unge skal i tillegg til individrettet trening/behandling fortsette 
innsatsen med samarbeid i forhold til andre tjenester for barn og unge som et ledd i 
likebehandling og integrering for fysisk funksjonshemmede barn.    
 

3.5.5 Aktivitetsplan ungdomstjenesten 
 
Barn og unges oppvekstmiljø er også i år 2004 utpekt som hovedsatsingsområde i 
handlingsprogram for Indre Øst. Det er spesielt viktig å fange opp ungdom i faresonen som i 
dag i liten grad bruker tjenestene. Det foreslås derfor å videreføre alle tiltak i 2004 på minst 
samme nivå som i 2003. 
 

3.6 Plantall 
Totalt barnehager plantall 2002 resultat 2002 plantall 2003 plantall 2004
Barnehageplasser 0-5 år 1090 994 1025 1340
Familiebarnehager 0 0 0 0
Dekningsprosent 70,0 64.0 74,0 76,0
Andel sluttførte 
undersøkelser med 
vedtak innen 3 mnd. 
Barnevern 

90% 90 % 95 % 95%

Andel avsluttede 
undersøkelser 
barnevern, innen 6 mnd 

100 % 100 %

Antall oppfølgingsbesøk 
per fosterhjem 

3 3 4 4

 

3.7 Merknader til driftsbudsjettet oppvekst 

3.7.1 Merknader til driftsbudsjettet Oppvekstavdelingen 
 
Grünerløkka familiehus legges inn i budsjettet som kommunalt tiltak fra høsten 2004 og 
plasseres organisatorisk under Akerselva barnehage fra 01.01.04. I den forbindelse inndras 
100% lederstilling og det opprettes en 20% stilling som assistent. 5-årstilbudet legges inn i 
budsjettet som kommunalt tiltak f.o.m. 01.01.04 som en avdeling i Akerselva barnehage.                    
Det åpnes ny avdeling på Barnas Hus småbarnstuen 01.08.04 for 14 barn under 3 år og i den 
forbindelse opprettes det 1,64 stilling førskolelærer, 3 stillinger assistent og 0,15stilling 
kjøkkenassistent.  
 
Kostøre i barnehager er satt til kr. 175,- pr.mnd. 
Inntektsgrunnlaget for barnehagetjenesten er usikkert i forhold til 
statstilskudd/oppholdsbetaling i forbindelse med barnehageforliket i Stortinget 
Det opprettes 0,5 ungdomshelsesøsterstilling. 
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3.7.2 Merknader til driftsbudsjettet barnevern 
 
Aktivitetsnivået opprettholdes på dagens nivå. Det foreslås inndratt 1,5 stilling som 
barnevernskonsulent.  
 
Budsjettet er regulert i forhold til økte lønnsutgifter, og utgifter til energi og husleie. 
Tiltaksbudsjettet videreføres fra 2003 med tilleggsbevilling grunnet økte utgifter som følge av 
overføring av 50 tiltakssaker (tall pr 23/10-03) fra bydel Helsfyr-Sinsen. Disse 50 saker/barn 
omfatter 18 fosterhjem, de fleste forsterkede, og 9 barn/unge er institusjonsplassert. 
Resterende saker er frivillige hjelpetiltak i hjemmet. 
 
Dukanjo prosjektet videreføres i 2004 ved at det settes av kr 1.242.000,- fra tiltaksbudsjettet. 
 

3.7.3 Merknader til driftsbudsjettet ungdomstjenesten 
 
Formålets budsjett eksklusive HOIØ-midler foreslås videreført på samme nivå som i 2002, og 
økningen i kronebeløp skyldes lønns- og pensjonsutgifter samt eiendomsreformen.  
Handlingsprogram Oslo Indre Øst foreslås videreført som i 2003 når det gjelder 
ungdomskontakten og regionale ungdomstiltak. Videre foreslås støtte til Grüner IF                 
kr. 400.000,- videreført og at Centrum Tigers IF får tilsvarende støtte, kr. 400.000,-. Pengene 
brukes til koordinator for barne- og ungdomsidrett i lagene. Brukerrådets 100.000,- til lokale 
tiltak foreslås videreført. Byrådet har i sitt budsjettforslag en støtte til drift av X-Ray på kr. 
300.000,- som en styrking pga husets byomfattende sentrumsfunksjon. 
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4 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 

4.1 Vedtakstabell 4 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 
Driftsutgifter
000-099 Lønn og sosiale utgifter             198 463 
100-299 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.tj.produksjon             354 343 
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon               90 568 
400-499 Overføringsutgifter                    462 
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner                      -   

Sum driftsutgifter             643 836 
600-699 Salgsinntekter               43 868 
700-799 Refusjoner             214 435 
800-899 Overføringsinntekter                 1 250 
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner                      -   

Sum driftsinntekter             259 553 

Netto driftsutgifter             384 283 

Antall faste stillingshjemler 444,98

-
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4.2 Byrådets hovedmål i perioden 
Byrådets mål er at tjenestene til eldre og til funksjonshemmede skal legge til rette for at den 
enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det skal finnes et 
differensiert og fleksibelt tjenestetilbud hvor medbestemmelse, individuell tilpasning og 
valgfrihet er satt i fokus  
 
For å nå målene i perioden 2004-2007 vil byrådet: 
• Øke kapasiteten i hjemmetjenesten ved effektiv ressursutnyttelse 
• Prioritere utbygging av omsorgsboliger og øke andelen plasser til korttidsopphold i 
sykehjem 
• Sikre alle med langtidsopphold i sykehjem tilbud om eget rom 
• Rehabilitere sykehjem 
• Bedre kvalitet og øke effektivitet gjennom omstilling i pleie- og omsorgstjenestene, bl.a. 
gjennom bruk av konkurranseutsetting 
• Utprøve muligheter for å utprøve brukervalg i flere tjenester 
• Styrke brukermedvirkning og utvikle serviceerklæringer 
• Legge til rette for at eldre i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og 
selvhjulpenhet, for eksempel ved å tillegge eldresentrene et større spekter av tjenester og 
aktiviteter 
• Tilby foreldre med funksjonshemmede barn avlastning og/eller gi barnet permanent opphold i 
tilrettelagte boliger når barnet har behov for det 
• Bygge ut bo- og tjenestetilbudet 
• Tilrettelegge for at mennesker med funksjonshemminger skal gis likeverdige muligheter til 
bl.a. utdanning, arbeid, bolig, transport og kulturtilbud. 
• Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for fleksible personalpolitiske ordninger 
• Videreføre og utvikle nye kompetansehevende tiltak, og bidra til jevnlig videre- og 
etterutdanning av personell. 
• Gradvis avvikle avtaler med utenbys sykehjem 
• Øke antallet omsorgsboliger med 70 
• Fullføre rehabilitering og ombygging av til sammen 147 sykehjemsplasser i privat og 
kommunal regi 
• Øke andelen ensengsrom i sykehjem 
• Forebygge brannfare, fallulykker, skader, helsesvikt og sosial isolasjon hos hjemmeboende 
eldre 
• Tilrettelegge eldresentre og hjemmetjeneste for eldre med minoritetsbakgrunn 
• Utarbeide individuelle planer for brukere med behov for omfattende omsorgstjenester 
• Følge opp gjennomføringen av Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med 
funksjonshemminger 
• Tilpasse hjemmetjenesten til yrkesaktive funksjonshemmedes behov 
• Sikre differensierte og samordnende botilbud for funksjonshemmede 
• Arbeide for å gjøre kommunens produkter, tjenester, lokaler og arbeidsplasser tilgjengelige 
for alle 
• Bedre kvaliteten i tjenestene i tråd med brukeres erfaringer og styrke brukernes 
medbestemmelse og medvirkning i utforming og tilpasning av eget tjenestetilbud 
• Bedre informasjonen til brukerne, blant annet gjennom serviceerklæringer 
• Videreføre hjelpepleierutdanning for ufaglært personell i pleie- og omsorgstjenesten 
• Videreføre prosjektet med rekvalifisering av utenlandsutdannet helsepersonell 
• Påvirke bydelene til å omgjøre hver femtiende stillingshjemmel i sykehjem til 
utdanningsstilling for ufaglærte for å beholde og øke kompetansen 
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Tjenester for eldre 
Byrådet vil i 2004 prioritere kvalitet i omsorgssektoren. Byens innbyggere fortjener tjenester 
som er av høy kvalitet. Byrådet vil at brukernes ønsker og behov i økende grad skal styre 
utformingen av pleie- og omsorgstjenestene. Kvaliteten på disse tjenestene øker gjennom 
aktiv brukermedvirkning og valgfrihet. 
 
Byrådet vil innføre brukervalg i alle bydelene i løpet av 2004. De eldre skal selv velge hvem 
som skal utføre tjenester i deres hjem. I tillegg vil byrådet innføre en felles kvalitetsrevisjon 
for alle byens sykehjem. 
 
Byrådet vil legge til rette for at Oslo kommune gjennom bydelene i større grad skal være 
bestiller av pleie- og omsorgstjenestene. Ved å åpne for flere tilbydere av tjenester får 
bydelene og brukerne valgfrihet i forhold til kvalitet og pris. 
 
Tjenester for funksjonshemmede 
Oslo kommune har som mål å fremme full deltakelse og likestilling for mennesker med 
funksjonshemminger. De skal så langt som mulig gis likeverdige muligheter til blant annet 
utdanning, arbeid, bolig, transport og kulturtilbud. Alle instanser i kommunene har et ansvar 
for gjennomføringen av planene. De vanlige instansene i samfunnet skal gi tilbud som 
mennesker med funksjonshemninger kan benytte seg av, på lik linje med befolkningen ellers. 
 
Mennesker med funksjonshemminger kan ha et omfattende behov for helse- og 
sosialtjenester. De har derfor større interesse enn mange andre av å påvirke utformingen av 
kommunale tjenester. Bydelsvise råd for funksjonshemmede bør benyttes aktivt for å nå målet 
om full deltakelse og likestilling. 
Det er behov for å tilrettelegge gode bo- og omsorgstilbud til utviklingshemmede. Byrådet er 
opptatt av at det legges til rette for etablering av ulike typer boliger for denne gruppen. Antall 
eldre utviklingshemmede øker og alderssammensetningen blir annerledes enn tidligere. 
Utviklingshemmede vil på grunn av aldersrelaterte sykdommer, herunder demens, ha behov 
for personale med relativt høy kompetanse. Behov for kunnskap om hvordan en skal behandle 
og tilrettelegge tjenester til denne gruppen er økende. 
 
 
 

4.3 Ansvarsområde pleie og omsorg 
Funksjonsområdet inneholder: 

2 sykehjem drevet av bydelen 
1 sykehjem drevet av Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo (SKBO) 
1 sykehjem konkurranseutsatt, drift gitt til SKBO 
2 dagsentre for eldre  
hjemmesykepleie 
praktisk hjelp i hjemmet 
fysioterapi- og ergoterapitjeneste 
3 private eldresentre, hvorav 1 med sosionomtjeneste som driver oppsøkende 
virksomhet blant eldre for hele bydelen 
trygghetsalarmer 
167 trygdeboliger 
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52 omsorgsboliger og 11 serviceboliger1  
institusjonstjenester for yngre funksjonshemmede 
personlig assistent 
omsorgslønn 
støttekontakt, fritid og avlastning 
TT-tjeneste  
Hjelpemiddellageret 
dagsenter for fysisk funksjonshemmede 
omsorgshus (byomfattende) 
Fransiskushjelpen (byomfattende) 

 

4.4 Situasjonsbeskrivelse pleie og omsorg 
Funksjonsområde 3 reguleres i hovedsak av Lov om sosiale tjenester og Lov om 
kommunehelsetjenester.  
 
I Bydel Grünerløkka er tjenester knyttet til pleie og omsorg i en vedvarende 
omstillingsprosess. Årsaken til dette ligger i følgende forhold: 
• Fortsatt og vedvarende reduksjon i antall/andel eldre, og dermed mindre inntekter, jfr 

kriteriesystemet i Oslo 
• Vedvarende økning i personer under 67 med omfattende omsorgsbehov, spesielt knyttet til 

psykiatri og/eller rusproblematikk 
• Større fokus på brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet, eksempelvis 

gjennom økt bruk av individuell plan i hjemmetjenesten og i sykehjem 
• Innføring av brukervalg i hjemmetjenesten 
• Fritt sykehjemsvalg 
• Konkurranseutsetting, jfr Paulus sykehjem 
• Brukerundersøkelser 
 
 
Denne utviklingen medfører løpende store krav til omstillinger i tjenesteapparatet, siden 
brukergrunnlaget endres. I tillegg kommer også økt fokus og krav til kvalitet på 
tjenestetilbudet.  
 
Videre vil arbeidet med kvalitetsmålinger intensiveres, slik at de gjennomføres årlig for alle 
tjenester, både kommunale og private.  

4.4.1 Situasjonsbeskrivelse  Institusjonstjenesten. 
For år 2003 har institusjonstjenesten vært preget av følgende forhold; 
 
• Konkurranseutsetting av Paulus sykehjem. Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo overtok 

driften 01.05.03.  
• Gjenåpning av Sofienbergsenteret md 85 nye ensengsrom. 

                                                 
1 Det vil bli ferdigstilt 25 nye omsorgsboliger på Prinds Christian Augusts Minde (PCAM) og 21 nye i 
Trondheimsveien 80 (BU-sak 87/03) i løpet av 2004. I tillegg kommer bygging av omsorgsboliger i Seljeveien. 
Alle gjelder formål psykiatri. 
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• Ombyggingen av PCAM bo- og aktivitetssenter til 25 omsorgsboliger psykiatri er i gang, 
og forventes ferdigstilt medio 2004. 

• Igangsetting av ombygging av 21 omsorgsboliger i Trondheimsveien 80. Ferdigstillelse 
april 2004. 

• Bydelen har i snitt solgt rundt 30 sykehjemssenger til andre bydeler i løpet av 2003. Dette 
har gitt en sykehjemsdekning på til sammen 35%, og er godt over by gjennomsnittet og 
målet om full sykehjemsdekning på 25 %.2 Omsetningen på kjøp-salgsmarkedet for 
sykehjemsplasser er preget av at Oslo til en hver tid har ca 70 ledige sykehjemsplasser. 

 

4.4.2 Situasjonsbeskrivelse hjemmebaserte tjenester 
For år 2003 har de hjemmebaserte tjenester vært preget av følgende forhold; 
 
• Noe reduksjon av brukere av hjemmetjenesten. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til 

brukere som bare mottar praktisk bistand. 
• Forberedelse til gjennomføring av brukervalg i hjemmetjenesten. 
• Dreiing av tjenesteytingen ved økt bruk av brukerstyrt personlig assistent.  
• Vedvarende økning i antall svært kostnadskrevende brukere under 67 år 
 

4.5 Aktivitetsplan pleie og omsorg 
 
Ser man på budsjettets kriterietildeling etter funksjonsområde, er det bydelens utgifter på 
funksjonsområde III som utgjør de store utfordringer. KOSTRA-tallene for 2002 viser at 
Bydel Grünerløkka – Sofienberg har en dekningsgrad eldre (67+) på 141% av 
bygjennomsnittet (100%), og har med dette den suverent beste dekningen. Halvparten av de 
over 67 år mottar pleie- og omsorgstjenester. 
 
Basert på de siste års utvikling, forventer man en nedgang av antallet eldre i bydelen på 
omkring 8 % pr år framover. Av dette avledes en tilsvarende nedgang i økonomisk 
ressursbruk overfor denne gruppen, korrigert for prisstigning. Selv om det er en økning i 
aldersgruppen under 67 år som trenger pleie-/omsorgstjenester, så kompenseres ikke dette 
økonomisk for mindreinntekten som følge av nedgangen av antallet eldre. Dette medfører at 
området vil få årlige kutt framover. Det vil derfor være en årlig utfordring å gjennomføre kutt, 
uten at tjenesteytingen overfor den enkelte bruker forringes. Gjennomføring av brukervalg i 
hjemmetjenesten vil i denne sammenheng kunne bidra til effektivisering. 
 
For år 2004 foreligger følgende generelle utfordringer: 
• Fortsatt tilpasning til den demografiske utviklingen i bydelen. 
• Implementere brukervalgmodell i hjemmetjenesten 
• Videreutvikle tjenesteytingsavtaler mellom bestiller- og utførerfunksjoner i pleie-, 

rehabiliterings- og omsorgssektoren 
• Videre arbeid med å bedre de forvaltningsmessige sidene av tjenesten. 
• Utføre nye kvalitetsmålinger i alle deler av pleie- og omsorgstjenestene 
• Øke andel brukere med individuell plan 
• Reduksjon av kjøp av sykehjemssenger i takt med den synkende eldrebefolkningen 

                                                 
2 Sykehjemsdekning måles i antall senger i fht antallet eldre over 80 år. 
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• Utvikle hensiktsmessige lokale tiltak og tilbud til brukere med rus- og/eller 
psykiatriproblematikk, bl.a. gjennom ferdigstillelse av omsorgsboligene på PCAM og 
Trondheimsveien 80, samt 13 boliger i Steenstrupsgt 11 i regi av Stiftelsen Kirkens 
bymisjon (BU-sak 75/03). I tillegg kommer arbeidet med å utvikle hensiktsmessige 
arbeids- og aktivitetstiltak. 

  

4.5.1 Aktivitetsplan institusjonstjenesten 
 I bydelen er det 4 sykehjem, hvorav 2 drives av bydelen selv og 2 av SKBO, til 

sammen 422 plasser. Sykehjemskapasiteten tilsvarer omtrent 25 % av befolkningen 
over 80 år. Imidlertid kjøper bydelen i pr i dag ytterligere flere plasser enn den selger, 
slik at netto plasser til disposisjon for bydelens innbyggere er betraktelig over 25 %. 
Det er et mål for bydelen å komme ned i mot 25 % dekning i løpet av 2004.  

 Avvikling av Paulus bo- og omsorgssenter (lokalisert på toppen av Paulus sykehjem). 
Tilbudet har pr november 2003 5 beboere som man vil finne andre tilbud til.  

 Ved ledighet av plasser på dobbeltrom; vurdere omgjøring til enkeltrom.  
 
Forøvrig forventes det mindre besparelser ut fra; 

 Noe økning i vederlagsinntekter 
 Effektuering av dagsenterkjøring og utnytting av bydelens dagsentre på hhv 

Grünerløkka og Sofienbergsenteret. Pr i dag kjøpes det 30 dagsenterplasser på 
Valle/Solvang sykehjem. Disse kjøpsplassene forventes redusert/avviklet i løpet av 
2004. Dette skal skje i samråd med brukerne. 

 

4.5.2 Aktivitetsplan hjemmebaserte tjenester 
 
• Reduksjon av rammen til Utførerenheten tilsvarende reduksjonen i antallet eldre. Dette 

tilsvarer om lag 8,3 % reduksjon. Reduksjonen reflekterer nedgangen i antallet eldre i 
bydelen.  

• Innføring av brukervalg innen medio 2004. 
• I den nye bydelen vil ressursene kunne utnyttes bedre ved at en kan se på 

samdriftsfordeler mellom Utførerenheten og hjemmetjenesten i Sinsenområdet. Som følge 
av dette foreslår bydelsdirektøren å inndra 1,6 stillinger i nattjenesten. De berørte 
arbeidstakere vil bli omplassert innenfor tjenestene.  

• Bydelen har deltatt i Oslo kommunes effektiviseringsnettverk, der tjenestene er blitt 
sammenlignet på tvers av bydelene i Oslo. Sammenligningen viser at det er bydeler (og 
spesielt de to bydeler som har innført brukervalg) som har mer tid ute hos bruker enn vår 
bydel. Brukervalgmodellen i de to forsøksbydelene forutsetter 60 % av tjenestens totale 
arbeidstid hos bruker, og våre tjenester har en utfordring for å komme opp på dette nivået.  

• Ved framtidig konkurranse i brukervalgmodell blir det avgjørende å utnytte administrative 
ressurser best mulig. Bydelsdirektøren foreslår derfor å inndra 1,2 stillinger på 
Utførerenhetens felleskostnadssted, samt en avdelingssykepleier på Sinsen. Stillingene er 
p.t. ubesatt. Ved ledighet vil også andre typer stillinger bli vurdert inndratt. 

• I tillegg er det grunnlag for en reduksjon av antall soner i Utførerenheten fra fire til tre, 
med inndraging av 1 stilling som soneleder og 1 stilling som assisterende soneleder. 
Stillingene vil bli ledige pr. 01.03.2004, og endringen foreslås fra denne dato. 

• Ovennevnte stillingsinndragelser vil i hovedsak bli gjennomført uten overtallighet.  
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• Noe reduksjon på kjøp av spesialplasser for funksjonshemmede. Basert på regnskap av 
2003 anses et kutt i utgiftene til dette formål som realistiske. I tillegg legges det i 
Statsbudsjettet opp til en økning av tilskuddene til ekstra ressurskrevende brukere. 

• Bydelen ønsker en fortsatt dreiing i ressursbruken i hjemmetjenestene mot mer bruk av 
personlig assistenter, og opprettholder satsingen fra 2003.  

4.5.3 Oppfølging av vanskeligstilte 
 
Ett annen stor utfordring framover ligger i utviklingen av bydelens rus- og psykiatriarbeid. 
Bydelen vil her legge opp til større koordinering av tjenestene avdelingene i mellom, for på 
den måten unngå at mennesker med store omsorgsbehov ”faller” mellom stolene”. Bydelens 
tjenesteapparat skal også for denne gruppen framstå som helhetlig og enhetlig, med 
utgangspunkt i den enkeltes behov. Psykiatrireformen gir bydelen store utfordringer med å 
finne lokale tilbud overfor brukere med denne problematikk. Brukere som i dag benytter bo- 
og behandlingstilbudet i Østerdalsgate 7, skal på sikt tilbakeføres til bydelen. Bydelen får 
ferdigstilt 46 nye omsorgsboliger i løpet av 2004.  
 
I tillegg vil bydelen disponere 13 nye boliger for vanskeligstilte i Steenstrupsgt 11 i regi av 
Stiftelsen Kirkens bymisjon. For oppfølging av disse beboerne avsettes midler tilsvarende 1 
stilling. Se for øvrig avsnitt om psykiatri under funksjonsområde I.  
 
Det vil arbeides videre med å utvikle lokale tiltak for yngre funksjonshemmede, både når det 
gjelder bo- og aktivitetstilbud. Samarbeid mellom Jobbsenter, Rusken og utvikling av 
Dagsenter for funksjonshemmede i Trondheimsveien 100 vil stå sentralt, slik at forholdene 
legges til rette for en mest mulig meningsfull hverdag.  
 
Bydelen har videre flere yngre ressurskrevende brukere med kostnader til mellom 1-5 mill pr 
bruker. Forslag til å øke øremerkede bevilgninger over statsbudsjettet til dette formål, bærer 
håp om en økning i refusjonsordningen, evt. at den vil omfatte flere. 
 

4.5.4 Eldresenter 
 
Det videreføres tilskudd til drift av Grünerløkka, Sinsen og Engelsborg eldresenter i samme 
størrelsesorden som for 2003. Den oppfølgende sosionomtjenesten videreføres i regi av 
Engelsborg eldresenter i samme størrelsesorden som nå, og skal dekke hele bydelen. 
 
 

4.5.5 TT-transport 
 
Bydelene overtar fra 01.01.2004 ansvaret for transporttjenesten for forflytningshemmede (TT) 
fra Samferdselsetaten (SAM). Bydelene vil få ansvar for budsjett, myndighetsutøvelse, 
bestilling og brukerkontakt. Avtaleinngåelser med leverandører av transporttjenester skal 
fortsatt ligge hos SAM. I en overgangsfase, inntil tilfredsstillende IKT løsninger er på plass 
og nødvendig opplæring er gitt, vil bydelene kunne kjøpe nødvendige tjenester fra SAM. I 
2004 vil bydelene få tildelt budsjettmidler som særskilt tildeling. 
 
Tilbudet om transport av forflytningshemmede er en frivillig ordning og er således ikke en 
oppgave pålagt kommunen gjennom lov. Etter TT-forskriften fastsetter bystyret antallet reiser 
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per år gjennom den årlige budsjettbehandlingen. For 2004 er det lagt til grunn at reisetilbudet 
til brukere over 67 år opprettholdes med 50 fritidsreiser. Byrådet foreslår videre at det fra 
2004 innføres en maksimal kvote på 150 fritidsreiser for de øvrige brukerne i aldersgruppen 
6-67 år. 
 
Bydelen vil legge denne tjenesten til Bestiller personlige tjenester, underlagt seksjonssjef 
STA. Det settes av 1 stilling til å betjene denne ordningen innenfor denne rammen bydelen 
har fått tildelt til dette formålet, kr 11.972 mill. 
 
Tannhelsetjenesten 
Som en av de tre forsøksbydelene skal bydelen ha bestilleransvar for tannhelsetjenester til 
pasienter  i hjemmesykepleien og på sykehjemmene. Med hensyn på den senere evalueringen 
skal det gjennomføres en brukerundersøkelse på nyåret før oppstart. Tjenesten skal leveres av 
Tannhelsetjenesten KF. 
 

4.6 Måltall for funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg 
 
 
 
Måltall for funksjonsområde 3 –  
pleie og omsorg 

Måltall 
2002 

Resultat
2002* 

Måltall 
2003* 

Måltall 
2004 

Andel korttidsplasser av totalt antall 
sykehjemsplasser 

 8,1 % 8,1 % 11,6 % 

Andel skjermede plasser av totalt antall 
sykehjemsplasser 

 7,8 % 7,8 % 5,5 % 

Andel innbyggere over 80 år som mottar 
hjemmetjenester 

 49,3 % 45 % 45 % 

Andel innbyggere over 67 år som mottar 
hjemmetjenester 

 33,6 % 30 % 30 % 

Andel med mindre enn 4 ukers ventetid på 
plass i sykehjem 

 99 % 100 % 100 % 

Brukertilfredshet i sykehjem – andel 
fornøyde brukere 

 76 % 

·····················
80 % 80 % 

Brukertilfredshet mottakere av 
hjemmetjenester – andel fornøyde brukere 

 78 %3 80 % 80 % 

Sykehjemsdekning – andel 
sykehjemsplasser av innbyggere over 80 år 

 31,2 % 33 % 25 % 

 
* Bydel Grünerløkka - Sofienberg 

 

4.7 Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg 

4.7.1 Institusjonstjenesten 
• Kjøp/salg av sykehjemsplasser reduseres med 7,5 mill 
• Paulus bo- og omsorgssenter avvikles 

                                                 
3 Snitt for Oslo 
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4.7.2 Hjemmebaserte tjenester 
• Utførerenheten reduseres sitt tilskudd med 5 mill 
• Det overføres 12.508 mill. kr. til Fransiskushjelpen for 2004 
• Det avsettes 11.792 til TT-transport 
• Det overføres kr 13.993 mill til Aksept omsorgshus 
• Kr 625. 000 er lagt inn på eget kostnadssted for tannhelsetjenesten 
• I forbindelse med eiendomsreformen er det foreslått inndratt to stillinger vaktmester/drift 

for hjemme- og institusjonstjenesten og to halve rengjøringsstillinger på trygdeboligene. 
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ØKONOMIREGLEMENTET 9 
BUDSJETT 2004 

4. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene 
Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme. 
4.1 Budsjettfordeling 
 
Bydelsutvalget skal innen 31.12.2003 vedta et driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper og hvor brutto 
utgifter og brutto inntekter fremkommer i oppstillingen. 
 
Samtidig kan bydelsutvalget eventuelt vedta et investeringsbudsjett for inventar, transportmidler og 
utstyr 
med en økonomisk levetid på minst 3 år og innkjøpspris over kr 100.000. Summen av netto 
driftsutgifter i 
driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter i investeringsbudsjettet skal for den enkelte bydel 
være 
identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter. 
 
Driftsbudsjettet skal spesifiseres på 4 funksjonsområder tilsvarende inndelingen i kriteriesystemet. 
Ved 
etablering av kontoplanen skal det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og 
artsinndeling i KOSTRA. Følgende inndeling skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak: 
 
• Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 
• Funksjonsområde 2: Oppvekst 
• Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 
• Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 
 
4.2 Budsjettforutsetninger/-regler 
 
a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er 
vedtatt av bystyret. 
 
b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende 
den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret. 
 
Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, 
artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til 
tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert 
ved en slik omdisponering. 
 
Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, 
artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternbudsjett på artsgruppe 14. 
Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til 
sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsmeldingene til bystyret. 
 
c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for 
investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom 
overføring fra driftsbudsjettet. 
 
d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom 
driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal 
finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet. 
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e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. 
Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under 
saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet. 
Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye 
stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjettramme. 
 
f. Bydelsutvalget gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/ 
tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. 
Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets 
ansvarsområde. Gjeldende retningslinjer / regelverk i Oslo kommune må følges. 
 
g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne 
regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. 
 
h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker 
som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men 
innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3. 
 
4.3 Rammer for videredelegering 
 
a. Bydelsdirektøren kan gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder (jf. 
punkt 4.1). 
 
b. Bydelsdirektøren kan gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på 
driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder: 
• Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 
• Funksjonsområde 2: Oppvekst 
• Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 
• Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 
 
c. Bydelsdirektøren kan gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt 
budsjett. 
 
Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c: 
 
- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets 
vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. 
 
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig 
vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde. 
 
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til 
spesielle angitte formål. 
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