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Sak 15/09    Godkjenning av innkalling og sakskart - 23.03.2009 helse- 
og sosialkomiteen  

 
Arkivsak: 200800022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 23.03.09 15/09  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART - 23.03.2009 HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN  
 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 23.03.2009 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 12.03.2009 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 16/09     Godkjenning av protokoll  23.02.2009- helse- og 
sosialkomiteen  

 
Arkivsak: 200800023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 23.03.09 16/09  
 
 GODKJENNING AV PROTOKOLL  23.02.2009- HELSE- OG SOSIALKOMITEEN  
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 23.02.2009 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo 12.03.2009 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 

 2



 

Sak 17/09    Startmøte - budsjettoppfølging 2009 - orientering  
 
Arkivsak: 200800202 
Arkivkode: 121 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 16.03.09 19/09  
Eldrerådet 23.03.09  
Arbeidsmiljøutvalg 23.03.09 15/09  
Medbestemmelsesutvalg 23.03.09 15/09  
Rådet for funksjonshemmede 23.03.09 18/09  
Ungdomsrådet 23.03.09 9/09  
Helse- og sosialkomite 23.03.09 17/09  
Byutvikling, miljø og samferdsel 24.03.09 10/09  
Barn, ungdom og kultur komite 24.03.09 11/09  
Bydelsutvalget 02.04.09  
 
 
STARTMØTE - BUDSJETTOPPFØLGING 2009 - ORIENTERING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:                         
Arbeidsutvalget sender saken  til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:                
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Saken tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:    
Bydelsutvalget tar referatet og underretning om fortsatt forsterket økonomisk oppfølging til 
orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING 
 
VEDLEGG:    
1. Referat fra startmøte 04.02.2009. 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Styringsgruppen for BØS hadde møte 18.02.2009 og fattet vedtak på bakgrunn av startmøte 
04.02.2009 at Bydel Nordstrand skal underlegges fortsatt forsterket økonomisk oppfølging. 
Referat fra nevnte startmøte medfølger som vedlegg til denne saken. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelen har vært underlagt forsterket økonomisk oppfølging de senere år.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Alle bydeler innkalles av byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester ved inngangen av året til 
startmøte for vurdering om man skal underlegges forsterket økonomisk oppfølging.  Hovedtema 
tilknyttet startmøte er en gjennomgående vurdering av realismen i hver enkelt bydels budsjett. 
 
Bydel Nordstrand deltok i startmøte den 4. februar 2009 og redegjorde for resultater tilknyttet 
2008, budsjettforutsetninger for 2009 og hvilken økonomisk styring man la til grunn for å følge 
opp budsjettet for 2009. 
 
Sammendrag  
Det å bli underlagt forsterket økonomisk oppfølging innebærer at man månedlig rapporterer 
særskilt på økonomiske og aktivitets-resultater innen de største risikoområder.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det faktum at Bydel Nordstrand skal underlegges fortsatt forsterket økonomisk oppfølging 
bekrefter at man vil ha et tydelig økonomisk fokus også i 2009. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det foreligger ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser tilknyttet økonomisk rapportering. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren finner det riktig å fortsatt benytte samme rapportering til bydelsutvalget og til 
styringsgruppen for BØS.  Det vil derfor også i 2009 bli utarbeidet en månedlig rapportering som 
dekker både bydelsutvalgets krav til rapportering og krav fra BØS. Rapportering til både BØS og 
bydelsutvalgets medlemmer oversendes pr epost innen den 25. i hver måned. 
 
 
 
 
Oslo, 09.03.2009 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 18/09    Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten - 2008 - 
Oppsummering og tiltak  

 
Arkivsak: 200800751 
Arkivkode: 240 
Saksbehandler: Karin Østerbø Gabrielsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 16.03.09 25/09  
Eldrerådet 23.03.09  
Medbestemmelsesutvalg 23.03.09 16/09  
Rådet for funksjonshemmede 23.03.09 19/09  
Helse- og sosialkomite 23.03.09 18/09  
Bydelsutvalget 02.04.09  
 
 
BRUKERUNDERSØKELSEN I HJEMMETJENESTEN - 2008 - OPPSUMMERING OG 
TILTAK  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
      
Til arbeidsutvalget:                           
Saken om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel Nordstrand sendes til behandling 
i: 
Helse og sosial komité 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel 
Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:            
Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel 
Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i 
hjemmetjenesten - 2008 
 
SAKSBEHANDLING 
 
VEDLEGG:    

1. Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten – 2008: Kort oppsummering av rapporten 
og tiltak for 2009. 

2. Rapport brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i Oslo kommune 2008 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Rapporten beskriver resultatene fra spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og 
hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september 2008 i alle bydeler. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Undersøkelsen viser at brukernes helhetlige tilfredshet med tilbudet til hjemmetjenesten fortsatt 
er høy.  
Hjemmetjenestens sterkeste sider er at brukerne oppfatter at de blir behandlet med høflighet og 
respekt, at de sier seg enig i at hjemmetjenesten gjør hverdagen bedre ved at de kan bo hjemme, 
og at de er tilfredse med de ansattes omsorg. 
De viktigste forholdene å følge opp er mulighetene til å få hjelp utover det som er avtalt, 
bistanden til tilrettelegging av måltider og medbestemmelse i forhold til når man skal motta 
hjelp.  
 
Sammendrag  
Bydel Nordstrand har en signifikant nedgang i helhetlig tilfredshet fra 79 til 74 indekspoeng. 
Bydel Nordstrand utarbeider en handlingsplan for å få økt brukertilfredsheten i 2009.  
Handlingsplan vil bli utarbeidet innen 01.04.2009. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Tiltaket som iverksettes vil virke positivt og bedre de ansattes arbeidsmiljø. Det gir økt 
kompetanse, mer innsikt og større bevissthet hos de ansatte. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagt brev av 25.02.2009. 
 
 
 
Oslo, 23. februar 2009 
 
 
Per Johannessen/s/       Karin Gabrielsen/s/ 
bydelsdirektør                  enhetsleder   
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Sak 19/09    Søknad om fritak fra verv i tilsynsutvalg- Sigbjørn Odden  
 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 16.03.09 28/09  
Helse- og sosialkomite 23.03.09 19/09  
Bydelsutvalget 02.04.09  
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I TILSYNSUTVALG - SIGBJØRN ODDEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK   
 
Til arbeidsutvalget:                            
Saken sendes til behandling til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
  
Til helse- og sosialkomiteen   
Helse- og sosialkomiteen foreslår:  
1.   Søknaden …………………  
2. Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode:………………….. 
       Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:  ………….…….. 
 
Til bydelsutvalget:  
1.   Søknaden …………………      
2. Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode:……………… 
     Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:……………….  

 
SAKSBEHANDLING    
 
VEDLEGG:     
1. Brev fra Sigbjørn Odden datert 4.3.2009 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Søknad fra bydelsutvalgets leder Sigbjørn Odden av 4.3.2009 om fritak fra verv som leder av 
tilsynsutvalg 2 og 4 i Bydel Nordstrand.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det foreligger søknad fra bydelsutvalgets leder Sigbjørn Odden om å bli fritatt fra verv som leder 
av tilsynsutvalg 2 og 4. 
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Sammendrag  
Saker av denne karakter bør vurderes individuelt. For ikke å komme i en situasjon med store 
utskiftinger i løpet av en periode bør fritaksgrunnene vurderes relativt strengt. Dette på prinsipielt 
grunnlag og er slik sett ikke en spesiell kommentar til denne saken. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren fremmer ikke innstilling i saker om personvalg innen det politiske området, 
men begrenser dette til en teknisk tilretteleggelse. Det vises forøvrig til punktet ”Sammendrag”. 
punktet  
 
 
 
 
Oslo, 10.mars 2009 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 20/09    Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget Bekkelagshjemmet og 
Nordseterhjemmet  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 16.03.09 26/09  
Eldrerådet 23.03.09  
Rådet for funksjonshemmede 23.03.09 20/09  
Helse- og sosialkomite 23.03.09 20/09  
Bydelsutvalget 02.04.09  
 
 
 
ÅRSRAPPORT 2008 FRA TILSYNSUTVALGET BEKKELAGSHJEMMET OG 
NORDSETERHJEMMET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 1- Bekkelagshjemmet og 
Nordseterhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse – og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
                          
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter 2008  fra Tilsynsutvalg 1- Bekkelagshjemmet og Nordseterhjemmet godkjennes 
 
 
SAKSBEHANDLING 
 
VEDLEGG: 
Trykte/ link til internett 

1. Årsrapport for 2008 fra Tilsynsutvalg 1, Bekkelagshjemmet og Nordseterhjemmet.        
Mottatt 12.02.09. 

2. Sykehjemsetatens brev av 26.02. og 03.03.2009 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Årsrapport for 2008 fra Tilsynsutvalg 1 foreligger fra Bekkelagshjemmet og Nordseterhjemmet.  
Årsrapporten er en oppsummering fra tilsyn som er gjennomført gjennom året. Det har vært 
tilsyn begge steder 03.12.08. Disse tilsynsrapportene er ikke lagt frem for politisk behandling, da 
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det pr 02.03.09 ikke foreligger uttalelse fra Sykehjemsetaten eller institusjonen på disse 
tilsynene. Øvrige punkter i årsrapporten er gjennomgått tidligere. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Nordseterhjemmet har hatt 3 tilsyn i 2008- 1 uanmeldt tilsyn og 2 anmeldte tilsyn. 
Bekkelagshjemmet har hatt 3 tilsyn i 2008- 1 uanmeldt tilsyn og 2 anmeldte tilsyn. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag 
Se ovenfor 
 
Arbeidsmiljømessige  konsekvenser 
Ingen spesielle 
 
Ytterligere vurdering 
Saken er ikke utredet utover framleggelse av årsrapporten, se denne. 
 
 
 
Oslo, 02.03.2009 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 21/09    Årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 3 - Storåsveien 
bokollektiv og Ryenhjemmet  

 
Arkivsak: 200400095 
Arkivkode: 370 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 16.03.09 27/09  
Eldrerådet 23.03.09  
Rådet for funksjonshemmede 23.03.09 21/09  
Helse- og sosialkomite 23.03.09 21/09  
Bydelsutvalget 02.04.09  
 
 
 
ÅRSRAPPORTER 2008 FRA TILSYNSUTVALG 3 - STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV 
OG RYENHJEMMET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 3 til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse – og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
                          
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes 
 
SAKSBEHANDLING 
 
VEDLEGG: 
Trykte/ link til internett 

1. Årsrapport for 2008 fra Tilsynsutvalg 3- Ryenhjemmet. Mottatt 03.02.09. 
2. Årsrapport for 2008 fra Tilsynsutvalg 3, Storåsveien Bokollektiv. Mottatt 03.02.09 
3. Sykehjemsetatens brev av 03.03.3009 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Årsrapporter for 2008 fra Tilsynsutvalg 3 foreligger.  Årsrapportene er en oppsummering fra 
tilsyn som er gjennomført gjennom året. Det ble gjennomført et uanmeldt tilsyn ved 
Ryenhjemmet 16.12.2008. Bydelen venter på svar fra Sykehjemsetaten og institusjonen i 
skrivende stund.  Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 16.12.2008 legges frem for 
politisk behandling så snart tilbakemelding foreligger. Øvrige punkter i årsrapportene er 
gjennomgått tidligere. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ryenhjemmet har hatt to tilsyn i 2008: 1 anmeldt tilsyn og 1 uanmeldt tilsyn.  
Storåsveien bokollektiv har hatt to tilsyn i 2008: 1 anmeldt tilsyn og 1 uanmeldt tilsyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag 
Se ovenfor 
 
Arbeidsmiljømessige  konsekvenser 
Ingen spesielle 
 
Ytterligere vurdering 
Saken er ikke utredet utover framleggelse av årsrapporter, se disse. 
 
 
Oslo, 02.03.2009 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Protokoll 1/09 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder:  Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Tom Lium (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Gidske Spiten (V) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup  Setek (A) 
Frode Woldsund  (KrF) 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime:       Ingen frammøte 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
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Sak 1 /09    Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 23.02.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 23.02.2009 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 23.02.2009 godkjennes 


 
 


 Sak 2 /09    Protokoll til godkjenning fra møte 08.12.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 08.12.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 08.12.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  


Sak 3 /09    Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
 Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
 Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2008 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 


 


Sak 4 /09    Årsstatistikk 2008 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:    
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
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Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:                          
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2008 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 


  


Sak 5 /09    Kjøp av sykehjemsplasser - Høring vedrørende ny pris 
og finansieringsmodell 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget : 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees     
 
 
 







 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens svar til Bystyret vedrørende kjøp av sykehjemsplasser 
– Høring vedrørende ny pris og finansieringsmodell.      
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees   


 


Sak 6 /09    Fremtiden storbylegevakt i Oslo - Høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:                           
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og Sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Komiteer og råd slutter seg til bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget                         
 
Til bydelsutvalget:   


1. Bydelsutvalget støtter intensjonen om opprettelse av Fremtidens Storbylegevakt.  
2. Bydel Nordstrand mener at fremtidens Storbylegevakt i Oslo bør lokaliseres og 


dimensjoneres slik at det legges til rette for et nært samarbeid med mottaksavdelingen 
i det akuttsykehuset som skal behandle flertallet av de pasienter som legges inn fra 
Legevakten. Alvorlig syke pasienter må få akutt spesialistbehandling uten forsinkende 
transport til annet behandlingssted. Det må utarbeides hensiktsmessige felles rutiner 
mellom Storbylegevakten og alle sykehusene. 


3. Bydel Nordstrand er uenig med forslaget i rapporten om at legevaktsbasene skal 
legges ned da det er mest hensiktsmessig for bydelens befolkning å benytte 
legevaktsbase i nærheten til bostedet.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Alternativt forslag fremmet i arbeidsutvalgets møte16.02.2009 av Haakon Brænden (KrF) var 
vedlagt sakskartet 
 
Votering: 
Det ble enstemmig vedtatt å støtte KrF’s alternative forslag 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen  støtter forslaget til KrF`s alternative forslag til vedtak 


 


Sak 7 /09    Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 210 768. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 


  


Sak 8 /09    Bydel Nordstrand mot sosial dumping 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle følgende tilleggssak på dagens  møte: 


- Bydel Nordstrand mot sosial dumping.  
 


Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles som sak 16/09 på dagens møte. Saken 
sendes til behandling i følgende komiteer, råd og utvalg: 
Helse og sosialkomiteen, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og bydelsutvalget 
 







 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende saksinnledning med forslag til vedtak: 
 
Saken gjelder 
ASOR (Active Service Omsorg Rekruttering) er for tiden i søkelyset på bakgrunn av 
påstander om sosial dumping. 
Lørdag 29. november 2008 varslet kommunerevisjonen at den starter full gransking av Oslo 
kommunes bruk av vikarbyrået ASOR.  
Dagsavisen er blitt kontaktet av engstelige filippinere som er redde for å miste jobben i 
ASOR, og i verste fall bli sendt ut av landet 
ASOR er ett av ni firmaer som ifølge en avtale med Oslo kommune er fast leverandør av 
tjenester i hjemmehjelpsordningen gjennom fritt brukervalg. I tillegg har flere bydeler brukt 
firmaet for å skaffe tilkallingsvikarer i hjemmesykepleien.  
Bydel Nordstrand har iflg Dagsavisen brukt drøye sju millioner kroner på ASOR-vikarer i 
løpet av årets ti første måneder i 2008. 
Bydelsdirektør Per Johannessen i bydel Nordstrand bekrefter iflg Dagsavisen at bydelen fra 
midten av september og frem til medio desember har redusert bruken av ASOR i 
hjemmesykepleien.  
Avtalen med ASOR sier at firmaet skal brukes for å skaffe sporadiske vikarer når de firmaene 
bydelen har faste leverandøravtaler med, ikke greier å dekke behovet.  
Kommuneadvokaten vurderer for tiden om avtalen kan og bør brytes. 
Byrådet har forutsatt at det skal innføres fritt brukervalg i hjemmesykepleien fra 1. september 
2009.  De undersøkelser som Price WaterhouseCoopers og Kommunerevisjonen nå 
gjennomfører vil kunne avdekke større svakheter i kommunens avtaler, tilsynsfunksjoner 
m.v., og som kan være viktige å ha på plass av hensyn til den kvalitet leverandører i 
brukervalgsordningen leverer. 
 
KrF’s forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i pågående revisjon av Oslo kommunes bruk av private hjemmehjelpstjenester 
og mulig brudd på regelverk mot ”sosial dumping” vil bydelsutvalget oppfordre 
bydelsadministrasjonen til ikke å benytte firmaet. Bydelsutvalget ber om at ”Forskrift om 
sosial dumping”, nedfelt i Oslo kommunes rundskriv om forskriften; rundskriv 20/2008 fra 
byrådsavdeling for finans og utvikling "Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter", utsendt 20.05.2008, legges til grunn for valg av leverandør. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen behandlet KrF’s forslag til vedtak  
 
Votering: 
KrF’s forslag til vedtak fikk 6 stemmer (2 H, 2 A, 1 KrF,1 V) mot 1 stemme (FrP) 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen støtter forslaget til KrF`s forslag til vedtak 
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Sak 9 /09    Opprettelse av et Serviceråd i bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om opprettelse av et Serviceråd til behandling i: 


Byutvikling, miljø og samferdsel   
Barn, ungdom og kultur komite   
Helse- og sosialkomite   
Eldrerådet   
Rådet for funksjonshemmede   
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 


  


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag om opprettelse av et serviceråd i bydelen, i 
tråd med saksutredningen. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen er positive til forslaget om opprettelse av serviceråd. Helse- og 
sosialkomiteen etterlyser avklaring av mandat og sammensetning av rådet. Det foreslåes at 
medlem av helse- og sosialkomiteen blir et av medlemmene i rådet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 


  


Sak 10 /09  Oppnevning og betingelser for politikere og andre som 
deltar i gjøremål som representant for Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:   
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget:  
Det framlagte reglement; Oppnevning og betingelser form politikere og andre som deltar i 
gjøremål som representant for Bydel Nordstrand, vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 


 


Sak 11 /09  Saksbehandling ny mal - informasjon 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget : 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees     
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar ny mal for saksbehandling i Bydel Nordstrand til etterretning.    
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknad, fremmet av Tom Lium (H): 
Det bør anføres som et eget punkt i malen om saken medfører økonomiske konsekvenser, 
budsjett merkostnad eller økonomisk innsparing. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees med merknader 


  


Sak 12 /09  Tilsyn ved Ryenhjemmet den 25.05.2008 - tilsynsrapport 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 28.05.08 
til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 28.05.08 tas til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 


 


Sak 13 /09  Tilsyn i Storåsveien bokollektiv den 25.06.2008 - 
tilsynsrapport 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien Bokollektiv 
25.06.08 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 







 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien Bokollektiv 25.06.08 tas til 
etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 


 
 


Sak 14 /09  Tilsyn i Storåsveien bokollektiv den 30.10.2008 - 
tilsynsrapport 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien Bokollektiv 
30.10.08 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget                     
 
Til komiteer og råd:                       
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien Bokollektiv 
30.10.08 til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Rettes til uanmeldt i avsnitt 1 til arbeidsutvalget og i avsnitt 3 til bydelsutvalget 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees med merknader 
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Referatsaker 
 
Periode: 26. januar 2009 - 23. februar 2009   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 


  
1/09 200501464-91 Konsekvenser ved omgjøring av dobbeltrom til enkeltrom ved 


Nordseterhjemmet 
   
2/09 200800454-3 Utskriving fra sykehus - kartlegging 
   
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.30 
 
 
 
Oslo 25.02.2009 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
 





		Møte:

		Helse- og sosialkomite

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 23. februar 2009 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder: 

		Mona Verdich (H)

		Tilstede:

		Mona Verdich (H)

		Tom Lium (H)

		Ulf Stigen (FrP)

		Gidske Spiten (V)

		Steinar Andersen (A)

		Lise Tostrup  Setek (A)

		Frode Woldsund  (KrF)

		Forfall:

		Ingen

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:       Ingen frammøte

		Informasjon 

		Eventuelt

		Saker behandlet under møte

		Sak 1 /09    Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og sosialkomiteen 23.02.2009 1

		Sak 2 /09    Protokoll til godkjenning fra møte 08.12.2008 1

		Sak 3 /09    Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand 2

		Sak 4 /09    Årsstatistikk 2008 - Bydel Nordstrand 2

		Sak 5 /09    Kjøp av sykehjemsplasser - Høring vedrørende ny pris og finansieringsmodell 3

		Sak 6 /09    Fremtiden storbylegevakt i Oslo - Høring 4

		Sak 7 /09    Egenbetaling for trygghetsalarm 5

		Sak 8 /09    Bydel Nordstrand mot sosial dumping 5

		Sak 9 /09    Opprettelse av et Serviceråd i bydel Nordstrand 7

		Sak 10 /09  Oppnevning og betingelser for politikere og andre som deltar i gjøremål som representant for Bydel Nordstrand 7

		Sak 11 /09  Saksbehandling ny mal - informasjon 8

		Sak 12 /09  Tilsyn ved Ryenhjemmet den 25.05.2008 - tilsynsrapport 9

		Sak 13 /09  Tilsyn i Storåsveien bokollektiv den 25.06.2008 - tilsynsrapport 9

		Sak 14 /09  Tilsyn i Storåsveien bokollektiv den 30.10.2008 - tilsynsrapport 10

		Referatsaker 11

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Innkalling og sakskart til møte 23.02.2009 godkjennes

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Protokoll fra møtet 08.12.2008 godkjennes

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget:     

		 Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til medbestemmelsesutvalget:

		 Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		Til arbeidsmiljøutvalget: 

		Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk (herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand til etterretning.

		Til bydelsutvalget: 

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget:   

		Helse- og sosialkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:                         

		Til medbestemmelsesutvalget: 

		Til arbeidsmiljøutvalget: 

		Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk (herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand til etterretning.

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand tas til etterretning

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget :

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Til komiteer og råd: 

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens svar til Bystyret vedrørende kjøp av sykehjemsplasser – Høring vedrørende ny pris og finansieringsmodell.     

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees  

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget:                          

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og Sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Komiteer og råd slutter seg til bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget                        

		Til bydelsutvalget:  

		1. Bydelsutvalget støtter intensjonen om opprettelse av Fremtidens Storbylegevakt. 

		2. Bydel Nordstrand mener at fremtidens Storbylegevakt i Oslo bør lokaliseres og dimensjoneres slik at det legges til rette for et nært samarbeid med mottaksavdelingen i det akuttsykehuset som skal behandle flertallet av de pasienter som legges inn fra Legevakten. Alvorlig syke pasienter må få akutt spesialistbehandling uten forsinkende transport til annet behandlingssted. Det må utarbeides hensiktsmessige felles rutiner mellom Storbylegevakten og alle sykehusene.

		3. Bydel Nordstrand er uenig med forslaget i rapporten om at legevaktsbasene skal legges ned da det er mest hensiktsmessig for bydelens befolkning å benytte legevaktsbase i nærheten til bostedet. 

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Alternativt forslag fremmet i arbeidsutvalgets møte16.02.2009 av Haakon Brænden (KrF) var vedlagt sakskartet

		Votering:

		Det ble enstemmig vedtatt å støtte KrF’s alternative forslag

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget:     

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget                   

		Til komiteer og råd:   

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:    

		Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende kr. 210 768. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2009.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle følgende tilleggssak på dagens  møte:

		- Bydel Nordstrand mot sosial dumping. 

		Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles som sak 16/09 på dagens møte. Saken sendes til behandling i følgende komiteer, råd og utvalg:

		Helse og sosialkomiteen, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og bydelsutvalget

		Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende saksinnledning med forslag til vedtak:

		Saken gjelder

		ASOR (Active Service Omsorg Rekruttering) er for tiden i søkelyset på bakgrunn av påstander om sosial dumping.

		Lørdag 29. november 2008 varslet kommunerevisjonen at den starter full gransking av Oslo kommunes bruk av vikarbyrået ASOR. 

		Dagsavisen er blitt kontaktet av engstelige filippinere som er redde for å miste jobben i ASOR, og i verste fall bli sendt ut av landet

		ASOR er ett av ni firmaer som ifølge en avtale med Oslo kommune er fast leverandør av tjenester i hjemmehjelpsordningen gjennom fritt brukervalg. I tillegg har flere bydeler brukt firmaet for å skaffe tilkallingsvikarer i hjemmesykepleien. 

		Bydel Nordstrand har iflg Dagsavisen brukt drøye sju millioner kroner på ASOR-vikarer i løpet av årets ti første måneder i 2008.

		Bydelsdirektør Per Johannessen i bydel Nordstrand bekrefter iflg Dagsavisen at bydelen fra midten av september og frem til medio desember har redusert bruken av ASOR i hjemmesykepleien. 

		Avtalen med ASOR sier at firmaet skal brukes for å skaffe sporadiske vikarer når de firmaene bydelen har faste leverandøravtaler med, ikke greier å dekke behovet. 

		Kommuneadvokaten vurderer for tiden om avtalen kan og bør brytes.

		Byrådet har forutsatt at det skal innføres fritt brukervalg i hjemmesykepleien fra 1. september 2009.  De undersøkelser som Price WaterhouseCoopers og Kommunerevisjonen nå gjennomfører vil kunne avdekke større svakheter i kommunens avtaler, tilsynsfunksjoner m.v., og som kan være viktige å ha på plass av hensyn til den kvalitet leverandører i brukervalgsordningen leverer.

		KrF’s forslag til vedtak:

		Med bakgrunn i pågående revisjon av Oslo kommunes bruk av private hjemmehjelpstjenester og mulig brudd på regelverk mot ”sosial dumping” vil bydelsutvalget oppfordre bydelsadministrasjonen til ikke å benytte firmaet. Bydelsutvalget ber om at ”Forskrift om sosial dumping”, nedfelt i Oslo kommunes rundskriv om forskriften; rundskriv 20/2008 fra byrådsavdeling for finans og utvikling "Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter", utsendt 20.05.2008, legges til grunn for valg av leverandør.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Helse- og sosialkomiteen behandlet KrF’s forslag til vedtak 

		Votering:

		KrF’s forslag til vedtak fikk 6 stemmer (2 H, 2 A, 1 KrF,1 V) mot 1 stemme (FrP)

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om opprettelse av et Serviceråd til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Helse- og sosialkomite

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet 

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag om opprettelse av et serviceråd i bydelen, i tråd med saksutredningen.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknad:

		Helse- og sosialkomiteen er positive til forslaget om opprettelse av serviceråd. Helse- og sosialkomiteen etterlyser avklaring av mandat og sammensetning av rådet. Det foreslåes at medlem av helse- og sosialkomiteen blir et av medlemmene i rådet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget:  

		Helse og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Til komiteene:

		Til bydelsutvalget: 

		Det framlagte reglement; Oppnevning og betingelser form politikere og andre som deltar i gjøremål som representant for Bydel Nordstrand, vedtas.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget :

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling. 

		Til komiteer og råd: 

		Til medbestemmelsesutvalget:  

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget tar ny mal for saksbehandling i Bydel Nordstrand til etterretning.   

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknad, fremmet av Tom Lium (H):

		Det bør anføres som et eget punkt i malen om saken medfører økonomiske konsekvenser, budsjett merkostnad eller økonomisk innsparing.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 28.05.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 28.05.08 tas til etterretning.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien Bokollektiv 25.06.08 til behandling i:

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien Bokollektiv 25.06.08 tas til etterretning.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til arbeidsutvalget: 

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien Bokollektiv 30.10.08 til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget                    

		Til komiteer og råd:                      

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien Bokollektiv 30.10.08 til etterretning.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader:

		Rettes til uanmeldt i avsnitt 1 til arbeidsutvalget og i avsnitt 3 til bydelsutvalget

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		26. januar 2009 - 23. februar 2009

		Sak nr.

		Arkivsak

		Tittel

		1/09

		200501464-91

		Konsekvenser ved omgjøring av dobbeltrom til enkeltrom ved Nordseterhjemmet

		2/09

		200800454-3

		Utskriving fra sykehus - kartlegging

		Møtet hevet kl. 20.30

		Oslo 25.02.2009

		Mona Verdich (H)

		leder av helse- og sosialkomiteen

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Referat_Periode

		Referatsak

		Bk1R1
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Møtereferat 
 
 
Til stede: Tone Pahlke, Per Johannessen, Inge Olav Solli, Elisabeth Bøe,  Lene Haugen, 


Svein Sengebusch, Jan Motzfeldt Dahle, Sigbjørn Iversen 
Møtested: Store møterom, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje. 
Møtetid: 04.02.2009 kl. 12-13.30 
Referent: Sigbjørn Iversen 
Telefon: 977 22 028 
 
 
STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2009 – BYDEL NORDSTRAND 


 


Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2009. Det ble fokusert på følgende problemstillinger: 


le tjenesteområder 
misser 


lan for korrektive tiltak 


ølgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølging i 2009:


• Reelt omstillingsbehov i 2009 
• Mål og aktivitetsplan for sentra
• Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpre
• Regnskapsresultat 2008 – konsekvenser for budsjett 2009 
• Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsp
• Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2009. 
 
F  


i tar hensyn til at 


arte å 
or 


å følgende områder klarte ikke bydelen å oppnå forutsatte besparelser: 
g hadde et forbruk på 


mme-
lere 


 


økte fra 53,5 mill. i 2007 til 61,1 mill. i 2008. Dette er 


delen fikk et lite 


r. Dette området 


• Bydelen hadde et reelt omstillingsbehov på om lag 33 mill i 2008 når v
bydelen sannsynligvis ble dobbeltfakturert for plasser ved Sykehjemsetaten i 2007. 
Regnskapsresultatet ble 23,6 mill. i merforbruk. Dette betyr at bydelen samlet sett kl
oppnå besparelser på om lag 10 mill. gjennom omstillingstiltak. Utviklingen har vært ulik f
sentrale tjenesteområder. I 2007 var regnskapsresultatet på 29,3 mill. Det betyr at resultat-
forbedringen er på 5,7 mill. 
 
P


o Bydelen budsjetterte med gjennomsnittlig 494 sykehjemsplasser o
i gjennomsnitt 510 plasser. I desember 2008 brukte bydelen 505 plasser. 


o Bydelen forutsatte en nedgang i pris per time og i antall vedtakstimer i hje
sykepleien. Prisen per time lå hele året godt over budsjett. Bydelen utførte også f
timer enn budsjettert, men lå ved inngangen til 2009 godt under gjennomsnittlig antall
timer i 2008. (8 861 mot 9 597) 


o Barnevernets netto driftsutgifter 
en utgiftsøkning på 14,2 % og er langt over en ren fremskrivning av utgiftene fra 2007 
justert for lønns- og prisstigning og demografi. Bydelen viser til at den fikk 5-6 nye og 
til dels dyre plasseringer i 2008. Dette fikk også bydelen delvis kompensasjon for, slik 
at merforbruk i forhold til internbudsjettet ble 6,4 mill. 


o Sosialhjelpsutgiftene gikk noe ned fra 2007 til 2008. By
mindreforbruk. Mot slutten av året økte antall klienter og kostnader. 


o Bydelen fikk ikke kompensert som forutsatt for nye private barnehage
er også underbudsjettert i 2009. 
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• Inn i 2009 har bydelen et aktivitets- og kostnadsnivå som er godt avstemt i forhold til hva en 
ren videreføring av budsjettrammen gir dekning for. Merforbruket ble 23,6 mill. Bydelen 
inndekket 21,5 mill. – merforbruk fra tidligere år. Pleie og omsorg har et noe lavere nivå ved 
utgangen av året enn for året sett under ett. Sosialhjelp er på veg opp. Bydelen mener 
barnevernet i praksis har et lavere nivå på grunn av at flere barn går ut av dyre tiltak.  
 
Det som gjør at bydelen har et omstillingsbehov for 2009 er derfor krav til inndekking av 
merforbruk fra tidligere år og realendring i budsjettet. På grunn av at bydelen kommer meget 
godt ut av omlegging av kriteriesystemet har den realvekst i 2009-budsjettet på om lag 6 mill. 
Dette betyr at dersom bydelen må inndekke hele merforbruket fra 2008 i 2009 er 
omstillingsbehovet på i underkant av 20 mill. Dersom den kan inndekke merforbruk over 2 år 
er omstillingsbehovet på i underkant av 10 mill. 
 
På grunn av at bydelen slik det ser ut nå, også kommer godt ut av 2010-budsjettet (halv 
virkning av kriteriesystemet) har den søkt om å få dekket merforbruk over 2 år. Slik er også 
budsjettet saldert. 
 


• Innenfor pleie og omsorg har saldering av budsjettet blant annet skjedd gjennom at det legges 
opp til en reduksjon av antall syke- og aldershjemsplasser fra gjennomsnittlig 510 plasser i 
2008 til 498 plasser (+ 3 sydenplasser) i 2009. Befolkningsutviklingen i 2008 tilsier isolert sett 
tilnærmet samme behov for pleie og omsorgstjenester. 
 
Når vi korrigerer for en underdekning på 1 mill. til plasser ved intermediær enhet utgjør dette 
en netto innsparing på 5 mill. i forhold til forbruket i 2008. Ved utgangen av 2008 brukte 
bydelen 505 plasser, men dette kan fort endre seg til det verre. Bydelen mener Ullevål sykehus 
har en for stram utskrivningspraksis og ikke følger opp i forhold til avtalt samarbeid. Dersom 
forbruk av plasser i 2009 blir som i 2008, kan bydelen få et merforbruk på 5-6 mill. 
 
Hjemmesykepleien har et budsjett som er basert på i snitt 8 800 utførte vedtakstimer pr måned 
til en timepris på kr 619. Ved inngangen til 2009 er bydelen nede på dette plantallet i antall 
timer. Det er noe usikkert hvilken timepris som tjenesten leverer for. En ren prisjustering av 
faktisk timepris i 2007 skulle tilsi at enheten i realiteten kan ha en timepris på i overkant av 
630 kr.  
 
Det samlede innsparingskravet et beregnet til i underkant av 6 mill for reduksjon i antall timer 
og muligens 1-1,5 mill. for reduksjon i timeprisen. Det er en klar risiko for merforbruk knyttet 
til timepris og en moderat risiko knyttet til antall vedtakstimer. Risiko for merforbruk kan 
anslagsvis være 3-5 mill. 
 
Bydelen la frem detaljerte oversikter over andre tjenester i pleie og omsorg (volum og 
enhetspriser) I store trekk er aktiviteten fra oktober 2008 videreført. 
 


• Barnevernet har et budsjett som tar høyde for dagens tiltak, samt en buffer på 2,8 mill. til nye 
tiltak i løpet av året. I tillegg til dette er barnevernstjenesten økt med 5 stillinger. 2 i familie-
team, 1 miljøarbeider og 2 i barnevernsadministrasjonen. Nettobudsjettet er på 55,2 mill. Dette 
er en reduksjon på 5,9 mill. i forhold til 2008 og en realreduksjon på i underkant av 10 mill når 
vi tar hensyn til lønns- og prisstigning, samt økning i barnebefolkningen. Selv om bydelen 
reelt har et lavere nivå ved inngangen til 2009 enn gjennomsnittet for 2008 og i tillegg styrker 
barnevernstjenesten, kan det være en risiko for merforbruk på anslagsvis 5-10 mill.  
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• Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er 27,5 mill. før effekten av 70/30 omregning mv. Dette 
er en reduksjon på 2 mill. i forhold til forbruket i 2008. Bydelen har budsjettet med 310 aktive 
klienter med gjennomsnittlig kr 8 715 i utbetalt stønad. I januar var det 351 brukere med i snitt 
kr 8 500 i stønad. I likhet med situasjonen i andre bydeler er det stor risiko for merforbruk. 


 
Det er for tiden vanskelig å anslå risiko for merforbruk, men den kan være opp mot 5 mill. 


 
• VST presiserte på møtet innholdet i Kommunerevisjonens rapport 13/2008, blant annet med 


fokus på måloppnåelse for saksbehandlingstid. 
 
• Som det er vist til tidligere er barnehager underbudsjettert med om lag 4 mill. 
 
• Samlet sett er det en risiko for at bydelen kan få et merforbruk på inntil 20 mill. i 2009, selv 


når det forutsettes at bydelen kan få dekke merforbruk fra 2008 over 2 år. Bydelen har noen 
reserver den kan bruke til saldering av merforbruk. 
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		Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2009. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

		 Reelt omstillingsbehov i 2009

		 Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder

		 Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser

		 Regnskapsresultat 2008 – konsekvenser for budsjett 2009

		 Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak

		 Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2009.

		Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølging i 2009:

		 Bydelen hadde et reelt omstillingsbehov på om lag 33 mill i 2008 når vi tar hensyn til at bydelen sannsynligvis ble dobbeltfakturert for plasser ved Sykehjemsetaten i 2007. Regnskapsresultatet ble 23,6 mill. i merforbruk. Dette betyr at bydelen samlet sett klarte å oppnå besparelser på om lag 10 mill. gjennom omstillingstiltak. Utviklingen har vært ulik for sentrale tjenesteområder. I 2007 var regnskapsresultatet på 29,3 mill. Det betyr at resultat-forbedringen er på 5,7 mill.På følgende områder klarte ikke bydelen å oppnå forutsatte besparelser:

		o Bydelen budsjetterte med gjennomsnittlig 494 sykehjemsplasser og hadde et forbruk på i gjennomsnitt 510 plasser. I desember 2008 brukte bydelen 505 plasser.

		o Bydelen forutsatte en nedgang i pris per time og i antall vedtakstimer i hjemmesykepleien. Prisen per time lå hele året godt over budsjett. Bydelen utførte også flere timer enn budsjettert, men lå ved inngangen til 2009 godt under gjennomsnittlig antall timer i 2008. (8 861 mot 9 597)

		o Barnevernets netto driftsutgifter økte fra 53,5 mill. i 2007 til 61,1 mill. i 2008. Dette er en utgiftsøkning på 14,2 % og er langt over en ren fremskrivning av utgiftene fra 2007 justert for lønns- og prisstigning og demografi. Bydelen viser til at den fikk 5-6 nye og til dels dyre plasseringer i 2008. Dette fikk også bydelen delvis kompensasjon for, slik at merforbruk i forhold til internbudsjettet ble 6,4 mill.

		o Sosialhjelpsutgiftene gikk noe ned fra 2007 til 2008. Bydelen fikk et lite mindreforbruk. Mot slutten av året økte antall klienter og kostnader.

		o Bydelen fikk ikke kompensert som forutsatt for nye private barnehager. Dette området er også underbudsjettert i 2009.

		 Inn i 2009 har bydelen et aktivitets- og kostnadsnivå som er godt avstemt i forhold til hva en ren videreføring av budsjettrammen gir dekning for. Merforbruket ble 23,6 mill. Bydelen inndekket 21,5 mill. – merforbruk fra tidligere år. Pleie og omsorg har et noe lavere nivå ved utgangen av året enn for året sett under ett. Sosialhjelp er på veg opp. Bydelen mener barnevernet i praksis har et lavere nivå på grunn av at flere barn går ut av dyre tiltak. Det som gjør at bydelen har et omstillingsbehov for 2009 er derfor krav til inndekking av merforbruk fra tidligere år og realendring i budsjettet. På grunn av at bydelen kommer meget godt ut av omlegging av kriteriesystemet har den realvekst i 2009-budsjettet på om lag 6 mill. Dette betyr at dersom bydelen må inndekke hele merforbruket fra 2008 i 2009 er omstillingsbehovet på i underkant av 20 mill. Dersom den kan inndekke merforbruk over 2 år er omstillingsbehovet på i underkant av 10 mill.På grunn av at bydelen slik det ser ut nå, også kommer godt ut av 2010-budsjettet (halv virkning av kriteriesystemet) har den søkt om å få dekket merforbruk over 2 år. Slik er også budsjettet saldert.

		 Innenfor pleie og omsorg har saldering av budsjettet blant annet skjedd gjennom at det legges opp til en reduksjon av antall syke- og aldershjemsplasser fra gjennomsnittlig 510 plasser i 2008 til 498 plasser (+ 3 sydenplasser) i 2009. Befolkningsutviklingen i 2008 tilsier isolert sett tilnærmet samme behov for pleie og omsorgstjenester.Når vi korrigerer for en underdekning på 1 mill. til plasser ved intermediær enhet utgjør dette en netto innsparing på 5 mill. i forhold til forbruket i 2008. Ved utgangen av 2008 brukte bydelen 505 plasser, men dette kan fort endre seg til det verre. Bydelen mener Ullevål sykehus har en for stram utskrivningspraksis og ikke følger opp i forhold til avtalt samarbeid. Dersom forbruk av plasser i 2009 blir som i 2008, kan bydelen få et merforbruk på 5-6 mill.Hjemmesykepleien har et budsjett som er basert på i snitt 8 800 utførte vedtakstimer pr måned til en timepris på kr 619. Ved inngangen til 2009 er bydelen nede på dette plantallet i antall timer. Det er noe usikkert hvilken timepris som tjenesten leverer for. En ren prisjustering av faktisk timepris i 2007 skulle tilsi at enheten i realiteten kan ha en timepris på i overkant av 630 kr. Det samlede innsparingskravet et beregnet til i underkant av 6 mill for reduksjon i antall timer og muligens 1-1,5 mill. for reduksjon i timeprisen. Det er en klar risiko for merforbruk knyttet til timepris og en moderat risiko knyttet til antall vedtakstimer. Risiko for merforbruk kan anslagsvis være 3-5 mill.Bydelen la frem detaljerte oversikter over andre tjenester i pleie og omsorg (volum og enhetspriser) I store trekk er aktiviteten fra oktober 2008 videreført.

		 Barnevernet har et budsjett som tar høyde for dagens tiltak, samt en buffer på 2,8 mill. til nye tiltak i løpet av året. I tillegg til dette er barnevernstjenesten økt med 5 stillinger. 2 i familieteam, 1 miljøarbeider og 2 i barnevernsadministrasjonen. Nettobudsjettet er på 55,2 mill. Dette er en reduksjon på 5,9 mill. i forhold til 2008 og en realreduksjon på i underkant av 10 mill når vi tar hensyn til lønns- og prisstigning, samt økning i barnebefolkningen. Selv om bydelen reelt har et lavere nivå ved inngangen til 2009 enn gjennomsnittet for 2008 og i tillegg styrker barnevernstjenesten, kan det være en risiko for merforbruk på anslagsvis 5-10 mill. 

		 Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er 27,5 mill. før effekten av 70/30 omregning mv. Dette er en reduksjon på 2 mill. i forhold til forbruket i 2008. Bydelen har budsjettet med 310 aktive klienter med gjennomsnittlig kr 8 715 i utbetalt stønad. I januar var det 351 brukere med i snitt kr 8 500 i stønad. I likhet med situasjonen i andre bydeler er det stor risiko for merforbruk.

		Det er for tiden vanskelig å anslå risiko for merforbruk, men den kan være opp mot 5 mill.

		 VST presiserte på møtet innholdet i Kommunerevisjonens rapport 13/2008, blant annet med fokus på måloppnåelse for saksbehandlingstid.

		 Som det er vist til tidligere er barnehager underbudsjettert med om lag 4 mill.

		 Samlet sett er det en risiko for at bydelen kan få et merforbruk på inntil 20 mill. i 2009, selv når det forutsettes at bydelen kan få dekke merforbruk fra 2008 over 2 år. Bydelen har noen reserver den kan bruke til saldering av merforbruk.
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