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Sak 49/09    Innkalling og sakskart til møte 31.08.2009 - Helse- og 
sosial komite  

 
Arkivsak: 200800022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 31.08.09 49/09  
 
INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 31.08.2009 - HELSE- OG SOSIAL 
KOMITE  
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 31.08.2009 godkjennes 
 
 
 
 
Oslo, 12.08.2009 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 50/09    Protokoll til godkjenning fra møte 08.06.2009 - Helse- og 
sosialkomiteen  

 
Arkivsak: 200800023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 31.08.09 50/09  
 
PROTOKOLL TIL GODKJENNING FRA MØTE 08.06.2009 - HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 08.06.2009 godkjennes 
 
 
 
 
Oslo, 12.08.2009 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 51/09    Avviksrapport mai 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900346 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 67/09  
Eldrerådet 31.08.09 44/09  
Arbeidsmiljøutvalg 31.08.09 35/09  
Medbestemmelsesutvalg 31.08.09 45/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Ungdomsrådet 31.08.09 30/09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 51/09  
Byutvikling, miljø og samferdsel 01.09.09 37/09  
Barn, ungdom og kultur komite 01.09.09 36/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
AVVIKSRAPPORT MAI 2009 FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
 
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 anbefales vedtatt.    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport mai 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport mai 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget.  I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. påfølgende 
måned etter avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv og aktiv prognose av budsjettansvarlige pr 
koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. 
Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks 
iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget.  Første del fremkommer som økonomiavvik med 
kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre 
del fremkommer i oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets 
vedtatte budsjett.       
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter.  Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte avviksrapport. 
 
 
 
Oslo, 24. juli 2009 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 52/09    Avviksrapport juli 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900829 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 68/09  
Eldrerådet 31.08.09 45/09  
Arbeidsmiljøutvalg 31.08.09 36/09  
Medbestemmelsesutvalg 31.08.09 46/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Ungdomsrådet 31.08.09 31/09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 52/09  
Barn, ungdom og kultur komite 01.09.09 37/09  
Byutvikling, miljø og samferdsel 01.09.09 38/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
AVVIKSRAPPORT JULI 2009 FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
 
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 anbefales vedtatt.    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport juli 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport juli 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
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forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget.  I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. påfølgende 
måned etter avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv og aktiv prognose av budsjettansvarlige pr 
koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. 
Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks 
iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget.  Første del fremkommer som økonomiavvik med 
kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre 
del fremkommer i oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets 
vedtatte budsjett.       
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter.  Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte avviksrapport. 
 
 
 
Oslo, 17. august 2009 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 53/09    Strategisk plan 2010 - 2012  
 
Arkivsak: 200801248 
Arkivkode: 119 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 77/09  
Eldrerådet 31.08.09 53/09  
Medbestemmelsesutvalg 31.08.09 48/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Ungdomsrådet 31.08.09 39/09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 53/09  
Byutvikling, miljø og samferdsel 01.09.09 47/09  
Barn, ungdom og kultur komite 01.09.09 39/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
STRATEGISK PLAN 2010 - 2012  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Komitè for helse- og sosial 
Komitè for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komitè for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken anbefales vedtatt av bydelsutvalget 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Saken anbefales vedtatt av bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
Strategisk plan for Bydel Nordstrand 2010 – 2012 vedtas. 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Korrigert versjon av strategisk plan 2010 - 2012 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsdirektør og leder av bydelsutvalget sendte i august 2008 ut invitasjon til å komme med 
innspill til forslag til strategiplan. Det kom inn flere uttalelser, både fra organisasjoner og 
privatpersoner, og disse er blitt fremlagt og hensyntatt i strategikonferanse, som ble holdt den  
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5. juni 2009. I strategikonferansen deltok bydelsadministrasjon, enhetsledere og 
bydelspolitikere. 
 
Den vedlagte strategiplanen for 2010 – 2012 har tatt med de kommentarer som fremkom i 
strategikonferansen, i tillegg til de innkomne merknader fra høringsrunden. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det foreligger en sak om strategisk plan fra 2004, og det ble holdt en strategikonferanse i juni 
2008. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Foreliggende plan er et produkt av innspill til et planforslag, som er mottatt fra 
enkeltinnbyggere og organisasjoner. Innspillene er, sammen med kommentarer i 
strategikonferanse i juni 2009, bygget inn i den planen som nå skal behandles.  
 
Sammendrag  
Strategisk plan formulerer visjon, bærende virksomhetside og verdigrunnlag og fastsetter 
standarder, mål og strategier innenfor områdene økonomi, omdømme, ansatte, 
brukermedvirkning, barn/unge/familier, eldre, funksjonshemmede og 
kultur/miljø/samferdsel/areal. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Formuleringene vektlegger realisme i forhold til å arbeide innenfor vedtatt budsjett. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Mål og virkemidler i forhold til ansatte vil bidra til forutsigbarhet, kompetanseutvikling og 
oppfølging, og vil virke positivt inn på trivsel og dermed på arbeidsmiljø. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser det som viktig at bydelen har en tydelig, konkret og forståelig 
strategiplan. Planutkastet er sikret forankring ved at det først har vært på en høringsrunde, 
dernest behandlet i en egen strategikonferanse for politikere, ledere og bydelsadministrasjon. 
 
Bydelsdirektøren mener at det foreliggende dokumentet er et godt arbeidsredskap, som vil sikre 
forståelige prioriteringer innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer bydelen har 
til disposisjon. 
 
 
 
Oslo, 13.august 2009  
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 54/09    Bevillingssøknad fra AS Vinmonopolet - Vinmonopolet 
Lambertseter senter, Cecilie Thoresens vei 11-17  

 
Arkivsak: 200900846 
Arkivkode: 945.5 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 31.08.09 54/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
Arbeidsutvalget 24.08.09 89/09  
 
BEVILLINGSSØKNAD FRA AS VINMONOPOLET - VINMONOPOLET 
LAMBERTSETER SENTER, CECILIE THORESENS VEI 11-17  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget ser positivt på at det kommer et polutsalg i det nye senteret på Lambertseter, 
Cecilie Thoresens vei 11-17 
 
Til komiteer og råd:  
Helse- og sosialkomiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Brev av 20.08.2009 fra Næringsetaten med søknad fra AS Vinmonopolet 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det vises til vedlagte brev av 20.08.2009 fra Næringsetaten med bevillingssøknad fra AS 
Vinmonopolet for alle grupper alkoholholdige drikk ved Vinmonopolet, Lambertseter senter, 
Cecilie Thoresens vei 11-17. Planlagt åpning høsten 2010 når OBOS har ferdigstilt pågående 
byggeprosjektering. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
På grunn av kort svarfrist på 2 uker fra mottatt søknad, 03.09.2009, anmoder bydelsdirektøren 
arbeidsutvalget å fatte vedtak i saken. 
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Sammendrag  
Bydelsdirektøren viser til forslag til vedtak i arbeidsutvalget 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo,  24.08.2009 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 55/09    Nordstrand eldresenter - Regnskap og årsrapport 2008  
 
Arkivsak: 200400269 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 81/09  
Eldrerådet 31.08.09 54/09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 55/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
NORDSTRAND ELDRESENTER - REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til  vedtak i bydelsutvalget taes til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap 2008 -  Nordstrand eldresenter taes til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING 
 
VEDLEGG: 
Årsrapport og regnskap 2008 – Nordstrand eldresenter. 
 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det foreligger årsrapport og regnskap fra Nordstrand eldresenter.  Årsrapporten er en 
oppsummering av driften ved eldresentret for året 2008. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Ingen 
 
Sammendrag 
Årsrapport og regnskap for 2008 – Nordstrand eldresenter foreligger. 
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Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo, 03.07.2009 
 
 
Per Johannesen/s/                                                                Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                                     enhetsleder 
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Sak 56/09    Uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet - 19032009  
 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 82/09  
Eldrerådet 31.08.09 55/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 56/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
UANMELDT TILSYN VED NORDSETERHJEMMET - 19032009  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet og funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 19.03.2009 til 
orientering.  
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 19.03.2009, mottatt 
20.04.2009 

2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 01.07.2009.  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 19.03.2009.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 Dette er første tilsyn ved Nordseterhjemmet i 2009. Forrige tilsyn ved Nordseterhjemmet var 
03.12.2008.   
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Sykehjemmet har fått ny leder: Per Bo Svenson.  
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget påpeker at det ikke er lett for beboerne å kontakte Tilsynsutvalget eller Helse- 
og sosialombudet, da informasjon rundt dette ikke er tilgjengelig for brukerne. Tilsynsutvalget 
var i kontakt med flere av brukerne på dagsenter avdelingen som var fornøyde med tilbudet.  
 
Det er ikke lenger noen tillitsmannsfunksjon for brukerne.  Det er 40 brukere og lokalene er 
trange i forhold til antall brukere ved dagsenteret. Dette setter begrensninger for aktiviteter som 
tilbys, og det er ønske om flere aktiviteter.  
 
Tilsynsutvalget bemerker at resepsjonen er betjent alle hverdager mellom 08:00 og 15:30. Dette 
oppleves som veldig positivt.  
 
Sykehjemsetaten har gjennomgått rapporten med Nordseterhjemmet og informasjonsplakater i 
korridorer er hengt opp. Tillitsvalgtfunksjonen skal være opprettet innen 01.06.2009. 
Sykehjemsetaten jobber med å utnytte arealet best mulig, blant annet er det planer om å lage en 
sansehage ute, samt å oppgradere aktivitetsrommet i kjelleren.  
 
Nordseterhjemmet gjennomfører turer gjennom året. Bingo holdes 2-3 ganger i uken. 
Sykehjemmet abonnerer på flere dagsaviser som ligger fremme. Det tilbys også 
håndtverksaktiviteter basert på den enkelte brukers behov og ønske. Sykehjemmet tilbyr kaker 
og og kaffe hver dag og vurderer om det skal tilbys daglig frukt.  
 
Sykehjemsetaten tar for øvrig rapporten til orientering.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
 
Oslo, 10. 08.2009 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 57/09    Tilsynsrapport etter anmeldt tilsyn ved Lambertseter 
alders- og sykehjem 12.05.2009  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 83/09  
Eldrerådet 31.08.09 56/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 57/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
TILSYNSRAPPORT ETTER ANMELDT TILSYN VED LAMBERTSETER ALDERS- 
OG SYKEHJEM 12.05.2009  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for Funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten til orientering 
2. Bydelsutvalget synes ikke Sykehjemsetaten har utvist tilstrekkelig oppfølging av 

negative påpekte forhold og ber om ytterligere kommentarer til tilsynsrapporten 
3. Tilsynsutvalget bes også ved senere tilsyn å følge opp forhold påpekt i tilsynsrapporten  

 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
1. Rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 12.05.2009, mottatt 
26.05.2009. 
2. Svar fra Sykehjemsetaten: Vedrørende rapport fra anmeldt tilsyn 12.05.2009, mottatt 
16.07.2009. 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Det er foretatt anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 12.05.2009. Rapporten er 
sendt til sykehjemsetaten for uttalelse. I det etterfølgende kommenteres rapporten og uttalelsen 
fra Sykehjemsetaten.    
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalg 2 har fått ny sammensetning- Arve Edvardsen er ny leder av dette tilsynsutvalget 
og Anne Marie Donati er varamedlem for Terje Hordnes som har permisjon. Dette er første 
tilsynsbesøk ved Lambertseter- alders og sykehjem.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Hensikten med tilsynsbesøket var: 
- Å få til et innledende møte med institusjonens ledelse.  
- Befaring i hovedbygget 
- Møte med pårørende og beboere 
-Befaring i Marmorveien 2 
 
Sammendrag  
25 pårørende møtte tilsynsutvalget under tilsynet.  
- Rapporten påpeker at Kvalitetsforskriftens krav om ”mulighet for ro og skjermet privatliv”, 
jfr. § 3 ikke anses som oppfylt for beboerne i dobbeltrommene. Det er ikke mulig å etablere 
fysiske skiller mellom sengene.  
- I følge beboerne er det ikke tilrettelagt for at beboere, som er rullestolavhengige, kan delta på 
aktiviteter utenfor sykehjemmet. 
- Det forekommer enkelte språklige utfordringer på skjermet avdeling i Marmorveien 2. 
- Det er lav kvalitet på daglig renhold.  
- Det er varierende utsagn om maten som tilbys: utvalget anbefaler at kostholdsfaglige 
kvalitetskrav vurderes ved inngåelse av nye avtaler. 
- Det er en del bygningsmessige feil/ mangler som kommenteres i rapporten. 
- Daglig leder ønsker at tilliggende grøntarealer v/ Marmorveien 2 gjøres mer tilgjengelig for 
beboerne.  
  
Sykehjemestaten tar rapporten til orientering og merker seg at de 10 dobbeltrommene på 
sykehjemmet ikke er av en slik størrelse og utforming at de fyller kravene i kvalitetsforskriften.  
I neste kontraktsperiode vil dobbeltrommene i hovedsak bli benyttet til korttidsplasser.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen.  
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen.  
 
Ytterligere vurdering 
Bydelen har tidligere fått forespørsel om de er interessert i å benytte seg av korttidsplasser på 
Lambertseter sykehjem.  Bydelen har delvis vært interessert i dette med en del forutsetninger i 
bunn. Dersom det er behov for eksempelvis ti korttidsplasser vil bydelen at halvparten av disse 
tilbys som enerom. 
Dersom man bare har dobbeltrom vanskeliggjør dette den daglige administrering av 
korttidsplasser. Faktorer her er både kjønn og muligheter for plass til hjelpemidler. 
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Tilsynsutvalget har kommentert at de ti dobbeltrommene på sykehjemmet er av en slik størrelse 
at de ikke fyller kravene i kvalitetsforskriftene. Det er viktig at langtidsbeboere får mulighet for 
ro og skjermet privatliv, men bydelen vil også bemerke at dette er faktorer som også er viktig 
for en del korttidsbrukere også. Dette kan være brukere som har fått en vesentlig endring i 
funksjonsnivå pga sykdom eller ulykke, og vil kunne trenge enerom. 
 
For å drive en korttidsavdeling er det viktig at de har tilstrekkelig personale og kompetanse.  
Det bør være tilrettelagt for rullestolbrukere, slik at de kan delta på fellesaktiviteter og ha 
mulighet til en prøveutskrivelse til hjemmet. 
Ernæring er spesielt viktig for denne brukergruppen, da vi av erfaring vet at mange av disse 
brukerne er kommet inn pga manglende oppfølging ifht ernæring, som har bidratt til å forsterke 
sykdomsbildet. 
 
Når det gjelder bygningstekniske detaljer er det en forutsetning at bygningsmessige feil blir 
utbedret. Det bør også være mulighet for noe skjerming i dobbeltrommene. 
 
Bydelen har ansvar for å fatte vedtak om TT-transport for eldre og funksjonshemmede. Dersom 
de har fått avslag på TT har de klageadgang til bydelen/ sentral klagenemd. 
 
 
 
 
 
Oslo, 17.08.2009 
  
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
 
 
 
  
 
 

   17



 

Sak 58/09    Rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 
13.05.2009  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 84/09  
Eldrerådet 31.08.09 57/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 58/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED MIDTÅSENHJEMMET 13.05.2009  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009 til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

- Rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009, mottatt 26.05.2009.  
- Svar fra Sykehjemsetaten med vedlegg fra institusjonen, mottatt 07.07.2009.   

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Tilsynsutvalg 2 har hatt tilsyn på Midtåsenhjemmet 13.05.2009.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Dette var første tilsyn på sykehjemmet etter at tilsynsutvalget fikk ny sammensetning. Arve 
Edvardsen er  ny leder av Tilsynsutvalg 2 og Anne Marie Donati er varamedlem for Terje 
Hordnes.    
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Tilsynsutvalget hadde møte med institusjonens ledelse og befaring i lokalene, samt møte med 
beboere og deres pårørende. Institusjonen drives av Attendo Care, og kontrakt utløper 
01.02.2010.  
 
Sammendrag  
Sykehjemmet har 6 boenheter med, hver med 16 beboere. 2 av beboerne er i skjermet avdeling. 
I tillegg er det et dagsenter med 26 plasser. Det møtte ca 40 pårørende og 5 beboere til det 
varslede tilsynet. Det ble ytret ønske om bedre bemanning utenom kontortid, spesielt i helgene. 
Sykehjemmet skifter leverandør av mat og tilsynsutvalget mener det kan være hensiktsmessig å 
se nærmere på kravene til kosthold ifm ny kontrakt. Pårørende påpeker at det er viktig med 
sosial stimulans og er opptatt av at dette blir tatt hensyn til. Det henvises for øvrig til positive 
tilbakemeldinger fra pårørende.  
 
Sykehjemsetaten takker for en positiv rapport og tar den til orientering. Institusjonssjef påpeker 
at sykehjemmet kontinuerlig jobber med å forbedre rutiner ved Midtåsenhjemmet.  Dette 
gjelder blant annet tilgjengelighet til sykehjemslegen og personalet for øvrig.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
 
Oslo, 07.08.2009 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 59/09    Tilsynsrapport etter uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet 
- 02.06.2009  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 85/09  
Eldrerådet 31.08.09 58/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 59/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
TILSYNSRAPPORT ETTER UANMELDT TILSYN PÅ T MIDTÅSENHJEMMET - 
02.06.2009  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i :  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 02.06.2009 til orientering  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
1. Rapport fra tilsynsutvalget etter uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet 02.06.2009, mottatt 
11.06.2009 
2. Svar fra Sykehjemsetaten, mottatt 18.06.2009.   
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 02.06.2009. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009.  
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Tilsynsutvalget ønsket å kontrollere nattbemanningen ved sykehjemmet ved dette tilsynet.  
 
Sammendrag  
På vakt var ansvarlig sykepleier, i tillegg til en ansatt i hver av de 3 etasjene. Ytterligere en 
sykepleier kom på vakt 2300 – 0600.  
 
Tilsynsutvalget merker seg at bemanningen på sykehjemmet er i tidsrommet 2200-2300 og 
0600-0745   er en sykepleier og tre øvrige ansatte.  
 
Sykehjemsetaten bekrefter at bemaningen samsvarer med bemanningen som er avtalt i 
kontrakten for drift av Midtåsenhjemmet. Bruk av vakter av ulik lengde benyttes for å dekke 
ulike svigninger i behov gjennom døgnet slik at det er en noe større dekning i de perioder som 
erfaringsmessig krever mer bemanning. Sykehjemsetaten vil fortsette å følge opp dette generelt 
og spesielt i forhold til sykehjem der det rapporteres om mulige avvik.   
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen.  
 
Ytterligere vurdering 
Ingen.  
 
 
 
 
 
Oslo,  10.08.2009 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 60/09    Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
uanmeldt besøk 02.06.2009 

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 86/09  
Eldrerådet 31.08.09 59/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 60/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
TILSYNSRAPPORTER - RAPPORT LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM - 
UANMELDT BESØK  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 
02.06.2009 til orientering.   
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
- Rapport fra Tilsynsutvalget etter uanmeldt tilsyn 02.06.2009, mottatt 11.06.2009 
- Svar fra Sykehjemsetaten, mottatt 07.07. 2009 
 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Hensikten med besøket var å kontrollere nattbemanningen i hovedbygningen og i avdelingen 
Marmorveien 2.  
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalg 2 gjennomførte et anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 
12.05.2009. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det ble registrert følgende bemanning i hovedbygningen:  

- 1. etg: 1 hjelpepleier 
- 2. etg: 1 hjelpepleier med medisinkurs 
- 3. etg. 1 pleieassistent 

2 sykepleiere- 1 av sykepleierne hadde medisinsk ansvar for Marmorveien 2.  
 
Følgende bemanning ble registrert i Marmorveien 2:  

- 1. etg. 1 hjelpepleier med medisinkurs 
- 2. etg. 1 hjelpepleier med medisinkurs 

 
 
Sammendrag  
Bemanningen samsvarte godt med opplysningene som ble gitt under anmeldt tilsyn 12.05.2009. 
Sykehjemsetaten tar rapporten til orientering.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
 
Oslo, 07.08.2009 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 61/09    Rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter 11.06.2009  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 87/09  
Eldrerådet 31.08.09 60/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 61/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED MARMORBERGET DAG- OG 
AKTIVITETSSENTER 11.06.2009  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
11.06.2009 til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
- Tilsynsrapport fra Marmorberget dag- og aktivitetssenter etter anmeldt besøk 11/6-2009, 
mottatt 15/6-2009 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 11.06.2009. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Arve Edvardsen er ny leder av Tilsynsutvalg 2 og Anne Marie Donati er varamedlem for Terje 
Hordnes. Dette er første møte med Marmorberget dag- og aktivitetssenter for nytt tilsynsutvalg.     
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Befaring og samtale med daglig leder er utført under tilsynet 
 
Sammendrag  
Dagsenteret har totalt 15 psykisk utviklingshemmede, fordelt på 8-9 brukere mandag – onsdag 
og 12 brukere torsdag/ fredag.  
Senteret har 6,5 årsverk inkludert daglig leder. Senteret har åpent for brukere i tiden 08:30- 
1500.  Ansatte har arbeidstid 08: 00- 15:30.  Det er liten turnover ved dagsenteret og det har 
vært stabilt personale de siste 3 år.  Brukerne opplyser at de trives. Under befaringen ble det 
avdekket forhold rundt renhold og bygningstekniske mangler/ fuktskader.  
 
Daglig leder har vært i kontakt med Østlandske Rengjøring vedrørende daglig renhold. 
Renholdsplan er gjennomgått med renholder og kontaktperson i Østlandske Rengjøring. Det ble 
gjennomført boning i uke 29.   
 
Daglig leder har gjennomført befaring med Omsorgsbygg og bydelens helsekonsulent og følger 
opp fuktskadene som ble avdekket under tilsynet. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen.  
 
Ytterligere vurdering 
Ingen.  
 
 
 
 
 
Oslo, 17.08.2009 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 62/09    Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - rapport fra anmeldt 
tilsyn 22.06.09  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.08.09 88/09  
Eldrerådet 31.08.09 61/09  
Rådet for funksjonshemmede 31.08.09  
Helse- og sosialkomite 31.08.09 62/09  
Bydelsutvalget 10.09.09  
 
 
TILSYNSRAPPORTER NORDSETERHJEMMET - RAPPORT FRA ANMELDT 
TILSYN 22.06.09  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 22.06.2009 til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
- Rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 22.06.2009, mottatt 01.07.2009  
- Svar fra Sykehjemsetaten på tilsynsrapport, mottatt 14.07.2009. 
- Svar fra Sykehjemsetaten på årsrapport fra tilsynsutvalget, mottatt 13.07.2009.  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 22.06.2009 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalget ønsket informasjon om bemanningssituasjonen og svar på punkter i 
årsrapporten som ikke tidligere har vært gjennomgått med institusjonen. Det foreligger nå svar 
fra Sykehjemsetaten på årsrapporten fra tilsynsutvalget, se vedlegg.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag.  
 
Sammendrag  
Sykehjemmet ønsker større grad av involvering i prosesser rundt oppgradering og utbedringer. 
Sykehjemmet har store utfordringer med høyt sykefravær: langtidsfravær på 19% og det er 
opprettet kontakt med bedriftshelsetjeneste og egen trivselsgruppe for de ansatte. Sykehjemmet 
har ansatt en lege i 100% fast stilling etter en lang periode med vikar på deltid. Sykehjemmet er 
bemannet etter normen , men har noen utfordringer knyttet til språk, holdninger og tradisjoner 
blant de ansatte som kommer fra forskjellige kulturer. Dobbeltrom på skjermet avdeling er nå 
fjernet.     
 
Sykehjemsetaten har ingen kommentarer til rapporten og tar rapporten til orientering.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 07.08.2009 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/  
bydelsdirektør       enhetsleder 
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	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv og aktiv prognose av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.
	Sammendrag 
	Avviksrapporten fremkommer i vedlegget.  Første del fremkommer som økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del fremkommer i oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.      
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ytterligere vurdering
	Det vises til vedlagte avviksrapport.
	Oslo, 24. juli 2009
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	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 anbefales vedtatt.   
	Til medbestemmelsesutvalget:  
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.
	Til arbeidsmiljøutvalget:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.    
	Til bydelsutvalget: 
	Avviksrapport juli 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering.
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Avviksrapport juli 2009 for Bydel Nordstrand
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget.  I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. påfølgende måned etter avviksmåneden.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv og aktiv prognose av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.
	Sammendrag 
	Avviksrapporten fremkommer i vedlegget.  Første del fremkommer som økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del fremkommer i oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.      
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ytterligere vurdering
	Det vises til vedlagte avviksrapport.
	Oslo, 17. august 2009
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til behandling i:
	Rådet for funksjonshemmede
	Eldrerådet
	Ungdomsrådet
	Komitè for helse- og sosial
	Komitè for byutvikling, miljø og samferdsel
	Komitè for barn, ungdom og kultur
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Saken anbefales vedtatt av bydelsutvalget
	Til medbestemmelsesutvalget: 
	Saken anbefales vedtatt av bydelsutvalget
	Til bydelsutvalget: 
	Strategisk plan for Bydel Nordstrand 2010 – 2012 vedtas.
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Korrigert versjon av strategisk plan 2010 - 2012
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Bydelsdirektør og leder av bydelsutvalget sendte i august 2008 ut invitasjon til å komme med innspill til forslag til strategiplan. Det kom inn flere uttalelser, både fra organisasjoner og privatpersoner, og disse er blitt fremlagt og hensyntatt i strategikonferanse, som ble holdt den 
	5. juni 2009. I strategikonferansen deltok bydelsadministrasjon, enhetsledere og bydelspolitikere.
	Den vedlagte strategiplanen for 2010 – 2012 har tatt med de kommentarer som fremkom i strategikonferansen, i tillegg til de innkomne merknader fra høringsrunden.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Det foreligger en sak om strategisk plan fra 2004, og det ble holdt en strategikonferanse i juni 2008.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Foreliggende plan er et produkt av innspill til et planforslag, som er mottatt fra enkeltinnbyggere og organisasjoner. Innspillene er, sammen med kommentarer i strategikonferanse i juni 2009, bygget inn i den planen som nå skal behandles. 
	Sammendrag 
	Strategisk plan formulerer visjon, bærende virksomhetside og verdigrunnlag og fastsetter standarder, mål og strategier innenfor områdene økonomi, omdømme, ansatte, brukermedvirkning, barn/unge/familier, eldre, funksjonshemmede og kultur/miljø/samferdsel/areal.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Formuleringene vektlegger realisme i forhold til å arbeide innenfor vedtatt budsjett.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Mål og virkemidler i forhold til ansatte vil bidra til forutsigbarhet, kompetanseutvikling og oppfølging, og vil virke positivt inn på trivsel og dermed på arbeidsmiljø.
	Ytterligere vurdering
	Bydelsdirektøren ser det som viktig at bydelen har en tydelig, konkret og forståelig strategiplan. Planutkastet er sikret forankring ved at det først har vært på en høringsrunde, dernest behandlet i en egen strategikonferanse for politikere, ledere og bydelsadministrasjon.
	Bydelsdirektøren mener at det foreliggende dokumentet er et godt arbeidsredskap, som vil sikre forståelige prioriteringer innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer bydelen har til disposisjon.
	Oslo, 13.august 2009 
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget: 
	Arbeidsutvalget ser positivt på at det kommer et polutsalg i det nye senteret på Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 11-17
	Til komiteer og råd: 
	Helse- og sosialkomiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering
	Til bydelsutvalget: 
	Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Trykte/Link til internett
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Det vises til vedlagte brev av 20.08.2009 fra Næringsetaten med bevillingssøknad fra AS Vinmonopolet for alle grupper alkoholholdige drikk ved Vinmonopolet, Lambertseter senter, Cecilie Thoresens vei 11-17. Planlagt åpning høsten 2010 når OBOS har ferdigstilt pågående byggeprosjektering.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Ingen
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	På grunn av kort svarfrist på 2 uker fra mottatt søknad, 03.09.2009, anmoder bydelsdirektøren arbeidsutvalget å fatte vedtak i saken.
	Sammendrag 
	Bydelsdirektøren viser til forslag til vedtak i arbeidsutvalget
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Ingen
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen
	Ytterligere vurdering
	Ingen
	Oslo,  24.08.2009
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget: 
	Eldrerådet
	Helse- sosialkomite
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens forslag til  vedtak i bydelsutvalget taes til orientering.
	Til bydelsutvalget: 
	Årsrapport og regnskap 2008 -  Nordstrand eldresenter taes til orientering.
	VEDLEGG:
	Årsrapport og regnskap 2008 – Nordstrand eldresenter.
	Det foreligger årsrapport og regnskap fra Nordstrand eldresenter.  Årsrapporten er en oppsummering av driften ved eldresentret for året 2008.
	Ingen
	Ingen
	Årsrapport og regnskap for 2008 – Nordstrand eldresenter foreligger.
	Ingen
	Ingen
	Ingen
	Oslo, 03.07.2009
	Per Johannesen/s/                                                                Nina K. Lyng/s/
	bydelsdirektør                                                                     enhetsleder
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til behandling i: 
	Eldrerådet
	Rådet og funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Til bydelsutvalget: 
	Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 19.03.2009 til orientering. 
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Trykte/Link til internett
	1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 19.03.2009, mottatt 20.04.2009
	2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 01.07.2009. 
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	 Dette er første tilsyn ved Nordseterhjemmet i 2009. Forrige tilsyn ved Nordseterhjemmet var 03.12.2008.  
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Sykehjemmet har fått ny leder: Per Bo Svenson. 
	Sammendrag 
	Tilsynsutvalget påpeker at det ikke er lett for beboerne å kontakte Tilsynsutvalget eller Helse- og sosialombudet, da informasjon rundt dette ikke er tilgjengelig for brukerne. Tilsynsutvalget var i kontakt med flere av brukerne på dagsenter avdelingen som var fornøyde med tilbudet. 
	Det er ikke lenger noen tillitsmannsfunksjon for brukerne.  Det er 40 brukere og lokalene er trange i forhold til antall brukere ved dagsenteret. Dette setter begrensninger for aktiviteter som tilbys, og det er ønske om flere aktiviteter. 
	Tilsynsutvalget bemerker at resepsjonen er betjent alle hverdager mellom 08:00 og 15:30. Dette oppleves som veldig positivt. 
	Sykehjemsetaten har gjennomgått rapporten med Nordseterhjemmet og informasjonsplakater i korridorer er hengt opp. Tillitsvalgtfunksjonen skal være opprettet innen 01.06.2009. Sykehjemsetaten jobber med å utnytte arealet best mulig, blant annet er det planer om å lage en sansehage ute, samt å oppgradere aktivitetsrommet i kjelleren. 
	Nordseterhjemmet gjennomfører turer gjennom året. Bingo holdes 2-3 ganger i uken. Sykehjemmet abonnerer på flere dagsaviser som ligger fremme. Det tilbys også håndtverksaktiviteter basert på den enkelte brukers behov og ønske. Sykehjemmet tilbyr kaker og og kaffe hver dag og vurderer om det skal tilbys daglig frukt. 
	Sykehjemsetaten tar for øvrig rapporten til orientering. 
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	 Ingen
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen
	Ytterligere vurdering
	Ingen
	Oslo, 10. 08.2009
	Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/
	bydelsdirektør       enhetsleder
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til behandling i: 
	Eldrerådet
	Rådet for Funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Til bydelsutvalget: 
	1. Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten til orientering
	2. Bydelsutvalget synes ikke Sykehjemsetaten har utvist tilstrekkelig oppfølging av negative påpekte forhold og ber om ytterligere kommentarer til tilsynsrapporten
	3. Tilsynsutvalget bes også ved senere tilsyn å følge opp forhold påpekt i tilsynsrapporten 
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	1. Rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 12.05.2009, mottatt 26.05.2009.
	2. Svar fra Sykehjemsetaten: Vedrørende rapport fra anmeldt tilsyn 12.05.2009, mottatt 16.07.2009.
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Det er foretatt anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 12.05.2009. Rapporten er sendt til sykehjemsetaten for uttalelse. I det etterfølgende kommenteres rapporten og uttalelsen fra Sykehjemsetaten.   
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Tilsynsutvalg 2 har fått ny sammensetning- Arve Edvardsen er ny leder av dette tilsynsutvalget og Anne Marie Donati er varamedlem for Terje Hordnes som har permisjon. Dette er første tilsynsbesøk ved Lambertseter- alders og sykehjem. 
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Hensikten med tilsynsbesøket var:
	- Å få til et innledende møte med institusjonens ledelse. 
	- Befaring i hovedbygget
	- Møte med pårørende og beboere
	-Befaring i Marmorveien 2
	Sammendrag 
	25 pårørende møtte tilsynsutvalget under tilsynet. 
	- Rapporten påpeker at Kvalitetsforskriftens krav om ”mulighet for ro og skjermet privatliv”, jfr. § 3 ikke anses som oppfylt for beboerne i dobbeltrommene. Det er ikke mulig å etablere fysiske skiller mellom sengene. 
	- I følge beboerne er det ikke tilrettelagt for at beboere, som er rullestolavhengige, kan delta på aktiviteter utenfor sykehjemmet.
	- Det forekommer enkelte språklige utfordringer på skjermet avdeling i Marmorveien 2.
	- Det er lav kvalitet på daglig renhold. 
	- Det er varierende utsagn om maten som tilbys: utvalget anbefaler at kostholdsfaglige kvalitetskrav vurderes ved inngåelse av nye avtaler.
	- Det er en del bygningsmessige feil/ mangler som kommenteres i rapporten.
	- Daglig leder ønsker at tilliggende grøntarealer v/ Marmorveien 2 gjøres mer tilgjengelig for beboerne. 
	Sykehjemestaten tar rapporten til orientering og merker seg at de 10 dobbeltrommene på sykehjemmet ikke er av en slik størrelse og utforming at de fyller kravene i kvalitetsforskriften.  I neste kontraktsperiode vil dobbeltrommene i hovedsak bli benyttet til korttidsplasser. 
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Ingen. 
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen. 
	Ytterligere vurdering
	Bydelen har tidligere fått forespørsel om de er interessert i å benytte seg av korttidsplasser på Lambertseter sykehjem.  Bydelen har delvis vært interessert i dette med en del forutsetninger i bunn. Dersom det er behov for eksempelvis ti korttidsplasser vil bydelen at halvparten av disse tilbys som enerom.
	Dersom man bare har dobbeltrom vanskeliggjør dette den daglige administrering av korttidsplasser. Faktorer her er både kjønn og muligheter for plass til hjelpemidler.
	Tilsynsutvalget har kommentert at de ti dobbeltrommene på sykehjemmet er av en slik størrelse at de ikke fyller kravene i kvalitetsforskriftene. Det er viktig at langtidsbeboere får mulighet for ro og skjermet privatliv, men bydelen vil også bemerke at dette er faktorer som også er viktig for en del korttidsbrukere også. Dette kan være brukere som har fått en vesentlig endring i funksjonsnivå pga sykdom eller ulykke, og vil kunne trenge enerom.
	For å drive en korttidsavdeling er det viktig at de har tilstrekkelig personale og kompetanse. 
	Det bør være tilrettelagt for rullestolbrukere, slik at de kan delta på fellesaktiviteter og ha mulighet til en prøveutskrivelse til hjemmet.
	Ernæring er spesielt viktig for denne brukergruppen, da vi av erfaring vet at mange av disse brukerne er kommet inn pga manglende oppfølging ifht ernæring, som har bidratt til å forsterke sykdomsbildet.
	Når det gjelder bygningstekniske detaljer er det en forutsetning at bygningsmessige feil blir utbedret. Det bør også være mulighet for noe skjerming i dobbeltrommene.
	Bydelen har ansvar for å fatte vedtak om TT-transport for eldre og funksjonshemmede. Dersom de har fått avslag på TT har de klageadgang til bydelen/ sentral klagenemd.
	Oslo, 17.08.2009
	Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/
	bydelsdirektør        enhetsleder
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Til bydelsutvalget: 
	Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009 til orientering
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Trykte/Link til internett
	- Rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009, mottatt 26.05.2009. 
	- Svar fra Sykehjemsetaten med vedlegg fra institusjonen, mottatt 07.07.2009.  
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Tilsynsutvalg 2 har hatt tilsyn på Midtåsenhjemmet 13.05.2009. 
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Dette var første tilsyn på sykehjemmet etter at tilsynsutvalget fikk ny sammensetning. Arve Edvardsen er  ny leder av Tilsynsutvalg 2 og Anne Marie Donati er varamedlem for Terje Hordnes.   
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Tilsynsutvalget hadde møte med institusjonens ledelse og befaring i lokalene, samt møte med beboere og deres pårørende. Institusjonen drives av Attendo Care, og kontrakt utløper 01.02.2010. 
	Sammendrag 
	Sykehjemmet har 6 boenheter med, hver med 16 beboere. 2 av beboerne er i skjermet avdeling. I tillegg er det et dagsenter med 26 plasser. Det møtte ca 40 pårørende og 5 beboere til det varslede tilsynet. Det ble ytret ønske om bedre bemanning utenom kontortid, spesielt i helgene. Sykehjemmet skifter leverandør av mat og tilsynsutvalget mener det kan være hensiktsmessig å se nærmere på kravene til kosthold ifm ny kontrakt. Pårørende påpeker at det er viktig med sosial stimulans og er opptatt av at dette blir tatt hensyn til. Det henvises for øvrig til positive tilbakemeldinger fra pårørende. 
	Sykehjemsetaten takker for en positiv rapport og tar den til orientering. Institusjonssjef påpeker at sykehjemmet kontinuerlig jobber med å forbedre rutiner ved Midtåsenhjemmet.  Dette gjelder blant annet tilgjengelighet til sykehjemslegen og personalet for øvrig. 
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	 Ingen
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen
	Ytterligere vurdering
	Ingen
	Oslo, 07.08.2009
	Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/
	bydelsdirektør       enhetsleder
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til behandling i : 
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Til bydelsutvalget: 
	Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 02.06.2009 til orientering 
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Trykte/Link til internett
	1. Rapport fra tilsynsutvalget etter uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet 02.06.2009, mottatt 11.06.2009
	2. Svar fra Sykehjemsetaten, mottatt 18.06.2009.  
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Det har vært uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 02.06.2009.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009. 
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Tilsynsutvalget ønsket å kontrollere nattbemanningen ved sykehjemmet ved dette tilsynet. 
	Sammendrag 
	På vakt var ansvarlig sykepleier, i tillegg til en ansatt i hver av de 3 etasjene. Ytterligere en sykepleier kom på vakt 2300 – 0600. 
	Tilsynsutvalget merker seg at bemanningen på sykehjemmet er i tidsrommet 2200-2300 og 0600-0745   er en sykepleier og tre øvrige ansatte. 
	Sykehjemsetaten bekrefter at bemaningen samsvarer med bemanningen som er avtalt i kontrakten for drift av Midtåsenhjemmet. Bruk av vakter av ulik lengde benyttes for å dekke ulike svigninger i behov gjennom døgnet slik at det er en noe større dekning i de perioder som erfaringsmessig krever mer bemanning. Sykehjemsetaten vil fortsette å følge opp dette generelt og spesielt i forhold til sykehjem der det rapporteres om mulige avvik.  
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	 Ingen. 
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen. 
	Ytterligere vurdering
	Ingen. 
	Oslo,  10.08.2009
	Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/
	bydelsdirektør       enhetsleder
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til behandling i: 
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Til bydelsutvalget: 
	Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 02.06.2009 til orientering.  
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Trykte/Link til internett
	- Rapport fra Tilsynsutvalget etter uanmeldt tilsyn 02.06.2009, mottatt 11.06.2009
	- Svar fra Sykehjemsetaten, mottatt 07.07. 2009
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Hensikten med besøket var å kontrollere nattbemanningen i hovedbygningen og i avdelingen Marmorveien 2. 
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Tilsynsutvalg 2 gjennomførte et anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 12.05.2009.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Det ble registrert følgende bemanning i hovedbygningen: 
	- 1. etg: 1 hjelpepleier
	- 2. etg: 1 hjelpepleier med medisinkurs
	- 3. etg. 1 pleieassistent
	2 sykepleiere- 1 av sykepleierne hadde medisinsk ansvar for Marmorveien 2. 
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Bydel Nordstrand – 2009 Avviksrapport mnd 7 pr 31.07.2009 
 
 
Prognose pr 31.07.2009 viser et merforbruk på 5,402 mill kroner, dvs en forbedring på 12,309 
mill kroner i forhold til forrige måneds prognose på 17,712 mill kroner.  Hovedårsak til den 
positive utviklingen er gjennomføring av budsjettjusteringer som inneholdt en 
budsjettinnstramming på 15,590 mill kroner.  
 
Det er blitt en forverring siden mai måned på hjemmesykepleie, sykehjemsplasser og 
introduksjon flyktninger, men samtidig er det en positiv utvikling på barnehagesektoren samt 
at lønnsoppgjøret for 2009 koster noe mindre enn forutsatt i budsjettet. 
 
Den negative prognosen pr april, som igjen gav grunnlag for budsjettjustering, skyldes at 
bydelen i 2009 må dekke hele merforbruket for 2008, merforbruk på økonomisk sosialhjelp, 
hjemmesykepleie/praktisk bistand, høyere forbruk av sykehjemsplasser og overføring til 
private barnehager.   
 
På bakgrunn av prognose pr 30.04.2009 med merforbruk på 15,590 mill kroner ble det ut fra 
økonomireglementet gjennomført en budsjettjusteringssak med motvirkende/korrektive tiltak. 
Budsjettjusteringen ble behandlet og vedtatt av Bydelsutvalget den 18.06.2009.  De vedtatte 
innstramminger er budsjettjustert på de enkelte koststeder og motpost på 15,590 mill kroner er 
budsjettert på eget koststed som midlertidig avsetning. 
 
Bydelen har følgende avvik og aktiv prognose pr 31.07.2009:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
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Enhet for bestiller 498 727 499 773 291 359 292 703 -1 344 -8 387 -6 341 -2 046
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykiatri prognose: – 1,86 mill kr 
Kjøp av psykiatriplasser har et merforbruk, lik forrige måned, på 1,855 mill kroner.  Det er budsjettert med 26 plasser på 
årsbasis mens prognosen tilsier 26,9 plasser i løpet av 2009.  I tillegg er det tilkommet nye brukere som krever dyrere 
plasser enn de som har vært i avgang. 
  
Dagsenterplasser utgifter: – 0,86 mill kr 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser på 0,855 mill kroner.  Dette er en økning i merforbruk i forhold til 
forrige måned 0,088 mill kroner. Økt merforbruk skyldes økte utgifter for dagtilbud for funksjonshemmede/demente og 
skyss, samt mindreinntekter pga dårligere belegg på dagsenterplassene.  
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Enhet for bestiller forts. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: –6,95 mill kr 
Bydelen har budsjettert med en nedtrapping av antall sykehjemsplasser med 1 plass mindre pr måned - fra 503,5 i januar til
492,5 i desember slik at det gjennomsnittlig brukes 498 plasser i løpet av et år.  Reelt forbruk av plasser har vært vesentlig 
høyere i 2009 med henholdsvis 516 og 518 plasser i januar og februar, en markant nedgang i tråd med forutsetningene i 
mars til 509,9 og for april er det ytterligere redusert til 506,6. Det er deretter blitt en merkbar en økning med 508,9 plasser i
mai, 512,6 i juni og 518,9 plasser i juli. Prognosen forutsetter en reduksjon av plasser siste halvår og det er meldt en 
nedgang i bruk av plasser for august. Prognosen er justert i forhold til forrige måned og det forutsettes et gjennomsnittlig 
forbruk på 505,3 plasser gjennom 2009. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +6,50 mill kr 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 6,50 mill høyere enn budsjettert, både som følge av et 
større forbruk av plasser enn budsjettert, og som følge av høyere vederlagsinntekter pr plass enn budsjettert. 
 
TT-kjøring: –1,62 mill kroner 
TT-kjøring viser et merforbruk på 1,623 mill kr, dvs en forverring siden forrige måned med 76 000 kroner. Årsak til 
merforbruk er høyere aktivitet enn budsjettert. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: – 1,99 mill kroner 
Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et merforbruk på totalt 1,985 mill kr, 
dvs en forverring på 0,170 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes forventet et økt antall brukere tilknyttet bolig-
/gruppeavlastning.  Prognosen er justert med oppdatert vurdering av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2009-
aktivitet.  
 
Omsorgslønn: +0,85 mill kroner 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,850 mill kr basert på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret med 
0,150 mill kroner i forhold til mai måned.   
 
Personlig assistanse: - 0,44 mill kroner 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0,441 mill kroner.  Prognose er forverret med 0,017 mill kroner siden mai. 
 
Brukervalg praktisk bistand: +1,500 mill kroner  
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert mindreforbruk på 1,50 mill kroner.  Hovedårsak til den positive prognosen
er kjøp av færre timer enn budsjettert. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,86 mill kroner 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,855 mill kroner 
mindre enn budsjettert.  Forverring med 0,221 mill kroner siden mai måned. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,56 mill kroner 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper hjemmesykepleie for 2,560 mill kroner mer enn 
budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 0,451mill kroner.  Årsaken til forverring er vesentlig flere utførte timer i 
hjemmesykepleien. Vedtatte timer har holdt seg stabilt, men prosentandel uførte timer av vedtatte timer er økt.   
 
Private barnehager: -4,00 mill kroner 
I bydelens budsjett for 2009 er det ikke budsjettert tilstrekkelig netto beløp for overføring til private barnehager, derfor et 
merforbruk på 4,00 mill kroner.  Årsaken er at bydelen i mindre grad enn tidligere får etterkompensert merutgifter for økte 
utgifter til private barnehager – noe man forutsatte ved budsjetteringstidspunktet. Bl.a i avviksrapport for november 2008 
ble det forutsatt kompensasjon som vi ikke fikk og dermed bidro til et økt merforbruk i 2008. 
 
Annet: + 0,18 mill kroner 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  Totalt en positiv 
prognose på  0,180 mill kroner, dvs en forverring på 0,370 mill kroner. 
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Enhet for service- og 
forvaltning 28 318 29 183 16 306 16 368 -62 140 200 -60
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) : 
 
Ved Boligkontoret prognostiseres det med et merforbruk på 0,25 mill kroner  pga av oppussingsbehov ved 4 leiligheter og 
ytterligere merutgifter på 0,04 mill kroner ved botjenester Stamhusveien.   
 
Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk på 0,17 mill 
kroner. 
 
I Sjåførtjenesten leies det en ekstra buss og sjåfør som skal gi en samlet besparelse sett i forhold til TT-kjøring på 0,2 mill 
kroner.  
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige 
beskrivelser. 
 
 
Enhet for forebyggende arbeid 47 792 56 868 32 444 31 848 596 134 134 0
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk fagsenter, 
feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter) : 
 
Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt med budsjettbalanse, dvs at aktivitet tilpasses i tråd med 
budsjettforutsetningene.   
 
Enheten har ingen andre nevneverdige avvik.  Dvs  ut fra årets to første måneder er det samsvar med vedtatt budsjett og 
reelt forbruk.   
 
 
Enhet for bo- og dagtilbud 64 479 63 818 35 545 34 907 639 1 760 1 558 202
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk på 1,760 mill kroner, dvs en forbedring på 0,202 mill kroner.  
Prognosen forutsetter en videreføring av planlagt aktivitet. 
  
 
Enhet for barnehager 1 (Nord) 26 536 26 284 13 373 14 388 -1 015 194 216 -22
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager, familiebarnehager og barneparker): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,194 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett 
. 
 
Enhet for barnehager 2 (Sør) 26 330 25 497 13 169 13 761 -592 1 893 1 308 585
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Mindreforbruk relateres til prognostisert mindre bruk av lønnsmidler enn budsjettert, både av fastlønn og vikarer.     
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 1,893 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan 
kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. 
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Enhet for hjemmesykepleie 235 -1 395 -2 207 3 463 -5 226 -5 479 -3 780 -1 699
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt nattjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): 
 
Budsjettet forutsetter 105 600 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 619 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 8 800 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 9 022 i januar til 8210 i februar, økt til 
9 391 timer i mars, redusert til 9051 timer i april, deretter økt til 9 752 timer i mai, reduksjon i juni til 9 186 og i juli økt til 
9 564 utførte timer. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 168 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir 
utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av enhet for 
hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 619 kroner pr utført time – etter 6 måneder har prisen i realiteten 
vært nærmere 673 kr.  Realprisen har dermed redusert fra mai måned – dette har sammenheng med ferieavvikling, hvor det
i juni blir en kunstig lav lønnsutgift (dette forverres igjen i juli og august).  
 
Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose på 
5,479 mill kroner som innebærer en forverring på vel 1,7 mill kroner i forhold til mai måned.  Årsak til vesentlig forverret 
prognose på utført hjemmesykepleie er at de igangsatte tiltakene ikke gir effekt med så stor helårsvirkning som opprinnelig
angitt. 
 
I prognosen er det også innarbeidet merutgifter tilknyttet kostnadskrevende bruker. 
 
 
Enhet for praktisk bistand 0 -50 -652 939 -1 591 -2 700 -2 800 100
Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) 
 
Budsjettet forutsetter 48 000 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 400 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 4 000 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 3 534 i januar til 3 060 i februar , økt til 
3 524 i mars, redusert til  3 282 timer i april, 3 278 i mai, 3503 i juni og 3 554 i juli.  Man ligger altså godt lavere i forhold 
til budsjett for utførte timer etter de 6 første måneder. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 400 kroner pr utført time. Det er igangsatt flere tiltak for en bedre
måloppnåelse – men det settes en negativ aktiv prognose på -2,700 mill kroner dvs en forbedring i forhold til mai måned 
på 0,1 mill kroner. 
 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 65 438 68 114 40 455 41 580 -1 126 -3 338 -2 332 -1 006
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg, Herregårdsveien 4,  Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak) 
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Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne forts. 
 
Økonomisk sosialhjelp:  
Prognosen for økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 4,450 mill kroner – og forutsetter en vesentlig forbedring i 
forhold til utviklingen de første måneder i 2009. Økonomisk sosialhjelp for flyktninger viser også en forbedring fra 1,0 
mill til 1,4 mill kroner i mindreforbruk. 
 
Utviklingen de første månedene var bekymringsfull – men det har etter hvert blitt en reduksjon i både antall klienter. Det 
er imidlertid en stadig økende gjennomsnittlig utbetaling pr klient 
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  351 klienter, i februar 361 klienter, økt videre til  385 i mars klienter, for april og 
mai er det redusert til 343 klienter begge måneder, for juni ble redusert til 336 klienter og for juli 306 klienter  -  mens det i
budsjett for 2009 er budsjettert med 310 klienter.   
  
I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient, mens gjennomsnittlig utbetaling pr klient etter januar, februar, mars og 
april er kr 9 407. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er økende og for årets 7 første måneder er det gjennomsnittlig utbetalt 
pr klient 9 556 kr. I prognosen er det forutsatt 310 klienter pr mnd og gjennomsnittlig utgift pr klient er 9500 de resterende 
månedene. 
 
For Introduksjon flyktninger var det tidligere forutsatt en besparelse på ca 1,0 mill kroner i forhold til budsjett pga økte 
tilskudd i forhold til det man opprinnelig forventet.  Denne besparelsen lar seg ikke realisere – da aktiviteten i sommer er 
kraftig økt og bydelen har nesten fullt ut oppnådd målsetting om mottak av flyktninger.  Det vil i neste omgang bidra til 
økte inntekter for bydelen 2010. 
 
 
Enhet for barnevern 55 216 55 106 31 603 33 376 -1 773 621 1 540 -919
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 
Det prognostiseres med mindreutgifter på totalt 0,621 mill kroner, altså en forverring på 0,919 mill kroner i forhold til mai-
prognosen.   
 
Prognosen forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker overtas 1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri – samt at 
institusjonskostnader utover 7500 kr pr døgn fullt ut kompenseres av sentral avsetning.  Prognosen forutsetter også rettslig 
avgjørelse som medfører at det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.   
 
 
Økonomi - plan og budsjett 45 489 39 697 17 954 14 471 3 483 9 600 -7 590 17 190
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap, lønn, AFP/uførepensjoner og bydel felles): 
 
Årsak til ny positiv prognose er at budsjettjusteringen vedtatt av BU i juni medførte en midlertidig avsetning på 15,590 
mill kroner, mot at tilsvarende budsjettbeløp ble redusert til de steder som er relatert til de ulike tiltakene i 
budsjettjusteringssaken. 
 
I tillegg er avsetning til å dekke effekt av lønnsoppgjør i 2009 noe høyere enn kostnadene som vil påløpe. Dette forbedrer 
prognosen med 1,6 mill kroner. 
 
Det er i opprinnelig budsjett avsatt 11,8 mill kroner dvs en inndekking av 50% av merforbruk for 2008 på totalt 23,6 mill 
kroner. Ut fra bystyrets vedtak  må hele merforbruket for 2008 dekkes inn i 2009.  Derfor et økt merforbruk på 11,8 mill 
kroner. Etter budsjettjusteringssak er nå alle reserver vedtatt i opprinnelig budsjett på 5 mill kroner fjernet.   
 
Det forventes en merinntekt for bydelen på ca 0,70 mill kroner. 
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Økonomi - plan og budsjett forts. 
 
I tillegg er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 1,00 mill. kroner.  Det knyttes usikkerhet til det endelige 
resultatet  Prognosen forutsetter med dette ingen nye vedtak på AFP/uføre. 
 
Personal og org.utv. 3 889 3 469 2 019 2 262 -244 0 0 0
Kommentarer Personal og org.utv  (består av personal, tillitsvalgte og overtallige): 
 
Prognosen er fortsatt et nullavvik ved årets slutt. 
 
Samfunn og helse 2 382 2 682 1 477 1 228 249 60 175 -115
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Det er noen besparelser tilknyttet drift – men prognosen nedjusteres i forhold til mai. 
 
Bydelsdirektør 3 657 3 607 2 013 1 721 292 100 0 100
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Det er noen besparelser tilknyttet driftsutgifter. 
 
SUM Bydel Nordstrand 868 488 872 653 494 858 503 223 -7 921 -5 402 -17 712 12 309
 
Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose-grafen viser realitetstall fram til dags dato og deretter prognose ut året.  Årets 7 
første måneder med realitetstall viser en markant nedgang fra februar til mars og en forsiktig 
nedgang fra mars til april. For mai, juni og juli har det vært en økning, og det er meldt en 
merkbar reduksjon for august måned. Prognosen videre tilsier en videre reduksjon i 2009: 


Kjøp av institusjonsplasser
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Prognose 2009 pr funksjon 
Aktiv 


prognose 
juli 


Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0


Administrasjon 120 845


Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet 
bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk.
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 
for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de 
opprinnelige beskrivelser. 
 
I tillegg er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 
1,00 mill. kroner.  Det knyttes usikkerhet til det endelige 
resultatet  Prognosen forutsetter med dette ingen nye 
vedtak på AFP/uføre. 


Administrasjonslokaler 130 170
Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet 
bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk 
på 0,17 mill kroner. 


Premieavvik 170 0
Diverse fellesutgifter 180 0


Interne serviceenheter 190 8 600


 
Årsak til ny positiv prognose er at budsjettjusteringen 
vedtatt av BU i juni medførte en midlertidig avsetning på 
15,590 mill kroner, mot at tilsvarende budsjettbeløp ble 
redusert til de steder som er relatert til de ulike tiltakene i 
budsjettjusteringssaken. 
 
I tillegg er avsetning til å dekke effekt av lønnsoppgjør i 
2009 noe høyere enn kostnadene som vil påløpe. Dette 
forbedrer prognosen med 1,6 mill kroner. 
 
Det er i opprinnelig budsjett avsatt 11,8 mill kroner dvs en 
inndekking av 50% av merforbruk for 2008 på totalt 23,6 
mill kroner. Ut fra bystyrets vedtak  må hele merforbruket 
for 2008 dekkes inn i 2009.  Derfor et økt merforbruk på 
11,8 mill kroner. Etter budsjettjusteringssak er nå alle 
reserver vedtatt i opprinnelig budsjett på 5 mill kroner 
fjernet.   
 
Det forventes en merinntekt for bydelen på ca 0,70 mill 
kroner. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 10
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 77  
Råd, veiledning og sosial 
forebyggende arbeid 242 0 
Tilbud til personer med rusproblemer 243 -523 


Kommunalt disponert boliger 265 40


Ved Boligkontoret prognostiseres det med et merforbruk 
på 0,25 mill kroner  pga av oppussingsbehov ved 4 
leiligheter og ytterligere merutgifter på 0,04 mill kroner 
ved botjenester Stamhusveien.   
 


Kommunale sysselsettingstiltak 273 0


Introduksjonstilbud 
 275 0


 
For Introduksjon flyktninger var det tidligere forutsatt en 
besparelse på ca 1,0 mill kroner i forhold til budsjett pga 
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Prognose 2009 pr funksjon 
Aktiv 


prognose Kommentar 
juli 


økte tilskudd i forhold til det man opprinnelig forventet.  
Denne besparelsen lar seg ikke realisere – da aktiviteten i 
sommer er kraftig økt og bydelen har nesten fullt ut 
oppnådd målsetting om mottak av flyktninger.  Det vil i 
neste omgang bidra til økte inntekter for bydelen 2010. 


Bistand til etablering og 
opprettholdelse av egen bolig 283 0


Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0
Boligbygging og fysiske 
bomiljøtiltak 315 0


Drift av lokale veier 333 0
Rekreasjon i tettsted 335 60
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0
Kulturminnevern 365 0
Andre kulturaktiviteter 385 0
Sum Funksjonsområde 1: Helse, 
sosial og nærmiljø 9 279


Førskole 201 -1 909


 
Mindreforbruk relateres til prognostisert mindre bruk av 
lønnsmidler enn budsjettert, både av fastlønn og vikarer.    
 
Noen variasjoner mellom barnehagene. Prognosen 
forutsetter at fremdriftsplan kompensasjon for oppstart er i 
henhold til budsjett. 
 
Private barnehager: -4,00 mill kroner 
I bydelens budsjett for 2009 er det ikke budsjettert 
tilstrekkelig netto beløp for overføring til private 
barnehager, derfor et merforbruk på 4,00 mill kroner.  
Årsaken er at bydelen i mindre grad enn tidligere får 
etterkompensert merutgifter for økte utgifter til private 
barnehager – noe man forutsatte ved 
budsjetteringstidspunktet. Bl.a i avviksrapport for 
november 2008 ble det forutsatt kompensasjon som vi 
ikke fikk og dermed bidro til et økt merforbruk i 2008. 
 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 0


Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt med 
budsjettbalanse, dvs at aktivitet tilpasses i tråd med 
budsjettforutsetningene.   
 


Førskolelokaler og skyss 221 0
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager -1 909


Skolefritidstilbud 215 -928
Bydelens bestillerenhet vil fortsatt ha ansvar for kjøp av 
SFO-tilbud ved spesialskoler for barn utover vanlig SFO-
alder. 


Skolelokaler og skyss 222 0
Aktivitetstilbud barn og unge 231 57 
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 48


Barneverntjeneste 244 40


Barneverntiltak i familien 251 1 147
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet 
alle institusjonsplasser.   


Barneverntiltak utenfor familien 252 -566Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet 
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Prognose 2009 pr funksjon 
Aktiv 


prognose Kommentar 
juli 


alle institusjonsplasser.   
 
Det prognostiseres med mindreutgifter på totalt 0,621 mill 
kroner, altså en forverring på 0,919 mill kroner i forhold 
til mai-prognosen.   
 
Prognosen forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker 
overtas 1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri – samt at 
institusjonskostnader utover 7500 kr pr døgn fullt ut 
kompenseres av sentral avsetning.  Prognosen forutsetter 
også rettslig avgjørelse som medfører at det ikke blir 
omsorgsovertakelse for 2 barn.   


Sum Funksjonsområde 2B: 
Oppvekst -202


Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede 234 172


I Sjåførtjenesten leies det en ekstra buss og sjåfør som skal 
gi en samlet besparelse sett i forhold til TT-kjøring på 0,2 
mill kroner. 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -4 774


 Psykiatri prognose: – 1,86 mill kr 
Kjøp av psykiatriplasser har et merforbruk, lik forrige 
måned, på 1,855 mill kroner.  Det er budsjettert med 26 
plasser på årsbasis mens prognosen tilsier 26,9 plasser i 
løpet av 2009.  I tillegg er det tilkommet nye brukere som 
krever dyrere plasser enn de som har vært i avgang. 
  
Dagsenterplasser utgifter: – 0,86 mill kr 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser på 
0,855 mill kroner.  Dette er en økning i merforbruk i 
forhold til forrige måned 0,088 mill kroner. Økt 
merforbruk skyldes økte utgifter for dagtilbud for 
funksjonshemmede/demente og skyss, samt 
mindreinntekter pga dårligere belegg på 
dagsenterplassene. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: –6,95 mill kr 
Bydelen har budsjettert med en nedtrapping av antall 
sykehjemsplasser med 1 plass mindre pr måned - fra 503,5 
i januar til 492,5 i desember slik at det gjennomsnittlig 
brukes 498 plasser i løpet av et år.  Reelt forbruk av 
plasser har vært vesentlig høyere i 2009 med henholdsvis 
516 og 518 plasser i januar og februar, en markant 
nedgang i tråd med forutsetningene i mars til 509,9 og for 
april er det ytterligere redusert til 506,6. Det er deretter 
blitt en merkbar en økning med 508,9 plasser i mai, 512,6 
i juni og 518,9 plasser i juli. Prognosen forutsetter en 
reduksjon av plasser siste halvår og det er meldt en 
nedgang i bruk av plasser for august. Prognosen er justert i 
forhold til forrige måned og det forutsettes et 
gjennomsnittlig forbruk på 505,3 plasser gjennom 2009. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +6,50 mill kr 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert 
til å være 6,50 mill høyere enn budsjettert, både som følge 
av et større forbruk av plasser enn budsjettert, og som 
følge av høyere vederlagsinntekter pr plass enn 
budsjettert. 
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 -3 295Hjemmesykepleie (utfører): 
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Prognose 2009 pr funksjon 
Aktiv 


prognose Kommentar 
juli 


Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av 
utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene 
Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt 
nattjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass):
 
Budsjettet forutsetter 105 600 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 619 kr  pr time, dvs si 
et månedlig gjennomsnitt på 8 800 utførte timer.  Utførte 
hjemmesykepleietimer er redusert fra 9 022 i januar til 
8210 i februar, økt til 9 391 timer i mars, redusert til 9051 
timer i april, deretter økt til 9 752 timer i mai, reduksjon i 
juni til 9 186 og i juli økt til 9 564 utførte timer. 
Gjennomsnitt så langt i år er på 9 168 timer pr måned.  
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på 
koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres som sum 
bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.  
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor 
bestillerenheten faktureres for utførte timer av enhet for 
hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 
619 kroner pr utført time – etter 6 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 673 kr.  Realprisen har dermed 
redusert fra mai måned – dette har sammenheng med 
ferieavvikling, hvor det i juni blir en kunstig lav 
lønnsutgift (dette forverres igjen i juli og august).  
 
Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av 
vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose 
på 5,479 mill kroner som innebærer en forverring på vel 
1,7 mill kroner i forhold til mai måned.  Årsak til vesentlig 
forverret prognose på utført hjemmesykepleie er at de 
igangsatte tiltakene ikke gir effekt med så stor 
helårsvirkning som opprinnelig angitt. 
 
I prognosen er det også innarbeidet merutgifter 
tilknyttet kostnadskrevende bruker. 
 
Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av 
utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) 
 
Budsjettet forutsetter 48 000 timer utført praktisk bistand i 
året til en pris på 400 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 4 000 utførte timer.  Utførte 
hjemmesykepleietimer er redusert fra 3 534 i januar til 3 
060 i februar , økt til 3 524 i mars, redusert til  3 282 timer
i april, 3 278 i mai, 3503 i juni og 3 554 i juli.  Man ligger 
altså godt lavere i forhold til budsjett for utførte timer etter 
de 6 første måneder. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres som sum 
bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.  
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor 
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Prognose 2009 pr funksjon 
Aktiv 


prognose Kommentar 
juli 


bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 
400 kroner pr utført time. Det er igangsatt flere tiltak for 
en bedre måloppnåelse – men det settes en negativ aktiv 
prognose på -2,700 mill kroner dvs en forbedring i forhold 
til mai måned på 0,1 mill kroner. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: –
1,99 mill kroner 
Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, 
refusjon for ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-
spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et 
merforbruk på totalt 1,985 mill kr, dvs en forverring på 
0,170 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes 
forventet et økt antall brukere tilknyttet bolig-
/gruppeavlastning.  Prognosen er justert med oppdatert 
vurdering av refusjon for ressurskrevende tjenester for 
2009-aktivitet.  
 
Omsorgslønn: +0,85 mill kroner 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,850 mill kr basert 
på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret 
med 0,150 mill kroner i forhold til mai måned.   
 
Personlig assistanse: - 0,44 mill kroner 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0,441 mill 
kroner.  Prognose er forverret med 0,017 mill kroner siden 
mai. 
 
Brukervalg praktisk bistand: +1,500 mill kroner  
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,50 mill kroner.  Hovedårsak til den 
positive prognosen er kjøp av færre timer enn budsjettert. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,86 mill kroner
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 
2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,855 mill 
kroner mindre enn budsjettert.  Forverring med 0,221 mill 
kroner siden mai måned. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,56 mill kroner 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 
2009 kjøper hjemmesykepleie for 2,560 mill kroner mer 
enn budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 0,451mill 
kroner.  Årsaken til forverring er vesentlig flere utførte 
timer i hjemmesykepleien. Vedtatte timer har holdt seg 
stabilt, men prosentandel uførte timer av vedtatte timer er 
økt.   
 
Annet: + 0,18 mill kroner 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, 
egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  
Totalt en positiv prognose på  0,180 mill kroner, dvs en 
forverring på 0,370 mill kroner. 
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Prognose 2009 pr funksjon 
Aktiv 


prognose Kommentar 
juli 


 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk 
på 1,760 mill kroner, dvs en forbedring på 0,202 mill 
kroner.  Prognosen forutsetter en videreføring av planlagt 
aktivitet. 
  


Botilbud i institusjon 261 0


Transport for funksjonshemmede 733 -1 623


 
TT-kjøring: –1,62 mill kroner 
TT-kjøring viser et merforbruk på 1,623 mill kr, dvs en 
forverring siden forrige måned med 76 000 kroner. Årsak 
til merforbruk er høyere aktivitet enn budsjettert. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg -9 520


Sum Bydel ekskl. sosialhjelp -2 352


Økonomisk sosialhjelp 281 -3 050


Økonomisk sosialhjelp:  
Prognosen for økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk 
på 4,450 mill kroner – og forutsetter en vesentlig 
forbedring i forhold til utviklingen de første måneder i 
2009. Økonomisk sosialhjelp for flyktninger viser også en 
forbedring fra 1,0 mill til 1,4 mill kroner i mindreforbruk. 
 
Utviklingen de første månedene var bekymringsfull – men 
det har etter hvert blitt en reduksjon i både antall klienter. 
Det er imidlertid en stadig økende gjennomsnittlig 
utbetaling pr klient 
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  351 klienter, i 
februar 361 klienter, økt videre til  385 i mars klienter, for 
april og mai er det redusert til 343 klienter begge måneder, 
for juni ble redusert til 336 klienter og for juli 306 klienter 
-  mens det i budsjett for 2009 er budsjettert med 310 
klienter.   
  
I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient, mens 
gjennomsnittlig utbetaling pr klient etter januar, februar, 
mars og april er kr 9 407. Gjennomsnittlig utbetalt pr 
klient er økende og for årets 7 første måneder er det 
gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 556 kr. I prognosen er 
det forutsatt 310 klienter pr mnd og gjennomsnittlig utgift 
pr klient er 9500 de resterende månedene. 
 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp -3 050


Sum Bydel Nordstrand -5 402
 
 
Hva menes med vår aktive prognose: 
Utgangspunktet for økonomioppfølging er at man gjennomfører vedtatt aktivitet ut fra vedtatt 
budsjett og vedtatte forutsetninger.  Ved gjennomføringen kan det oppstå avvik i forhold til 
det man har planlagt.  En gjennomgående hovedregel er at man ved alle tjenester som tilsier et 
merforbruk i forhold til det som er budsjettert igangsetter aktive tiltak for å holde budsjettet.  
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Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad 
gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  
Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til 
budsjett og er en naturlig etterlevelse av Økonomireglementets pkt 2.2 ”Dersom det i løpet av 
året oppstår vesentlige avvik i forhold til tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal 
bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak”. 
 
Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt 
område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaulerende 
måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  
I praksis vil dette si at man ikke bare kan melde et merforbruk i prognosen før man har sikret 
at absolutt alle mulige korrektive/aktive tiltak er prøvet.   
 
Risikovurderingene blir derfor svært viktig. Hovedområdene innen risikovurdering for Bydel 
Nordstrand er antall sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og økonomisk sosialhjelp.  I 
avviksrapporteringen har man derfor valgt å legge større fokus på disse områdene. 
 
 
Eksterne forutsetninger: 
(Risiko vurderes etter H=Høy, M=Middels og L=Lav) 
Nr Ekstern forutsetning 


Prognosen forutsetter…. 
Effekt 
i tusen kr 


Risiko 
H/M/L


1 at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart 
tilknyttet barnehager er i henhold til forutsetninger i budsjett. 


4 295 M 


2 at bydelen ikke belastes med merutgifter for 2008 tilknyttet ny 
IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser. 
 
Bydelen godtar ikke krav fra UKE for 2008 på 1,1 mill. kroner.  
Dette er ført som utestående fordring i bydelens regnskap fra 
2008 overfor UKE - som ikke godtar bydelens motkrav for 
urettmessig IKT-faktura i 2008.    


1 100 H 


3 at bydelen får kompensert ekstrakostnader fra sentral avsetning 
for ressurskrevende bruker i barnevernet. 


3 800 L 


4 at tiltak for kostnadskrevende bruker på barnevern overtas 1.9 av 
andrelinjetjeneste innen psykiatri – samt at institusjonskostnader 
utover 7500 kr pr døgn fullt ut kompenseres av sentral avsetning.  
Prognosen forutsetter også rettslig avgjørelse som medfører at det 
ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.   


1 200 M 


5 at det ikke blir ytterligere prisstigning på Villa Enerhaugen.  
 
Bydelen godtar ikke den meldte prisstigningen på 1,867 mill kr 
for 4 plasser.  Av brutto prisstigning får bydelen 0,728 i ekstra 
refusjon slik at netto merutgift er 1,139 mill kr. 


1 139 M 


 
Bydelens viktigste risiko-områder: 
(Risiko vurderes etter H=Høy, M=Middels og L=Lav) 
Nr Prognosen forutsetter…. Effekt 


i tusen kr 
Risiko 
H/M/L


1 at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året 
dvs det kan oppstå behov for ca ekstra10 plasser i forhold til 


5 000 M 
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prognosen 
2 at hjemmesykepleie og praktisk bistand greier å utføre 


tjenesteproduksjon tilnærmet prognostisert pris for utførte timer. 
5 900 M 


3 at prognostisert aktivitet for barnevern er reell 
dvs det kan oppstå nye uforutsatte plasseringer/tiltak 


3 000 M 


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


5 000 L 
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Iverksetting av nødvendige tiltak / korrektive tiltak 
 
Prognose pr 30.4 med merforbruk på hele 15,590 mill kroner framtvang ut fra 
økonomireglementet en budsjettjusteringssak til Bydelsutvalget.  Sak om budsjettjustering er 
gjennomført ved en lengre prosess er og ble behandlet og vedtatt av Bydelsutvalgets den 18. 
juni.   
 
De vedtatte innstramminger er budsjettjustert på de enkelte koststeder og motpost på 15,590 
mill kroner er budsjettert på eget koststed som midlertidig avsetning. Tiltakene tilknyttet 
budsjettjusteringen er implementert i avviksrapporteringen og fremkommer i egen oversikt. 
 
Hovedmålsettingen med budsjettjusteringssaken den 18. juni var å utarbeide tiltak med sikte 
på å bringe budsjettbalanse for 2009.  
 
Tjenesteledersamlinger, inklusive alle budsjettansvarlige, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud den 17. april, 13. mai og 3. juni har hatt utarbeidelse av 
budsjettjusteringssaken som eneste tema.  Dette sikrer at hele bydelens ledelse har et eierskap 
til budsjettjusteringssaken som blir utarbeidet. 
 
I avviksrapport for juli meldes det likevel et merforbruk på 5,402 mill kroner.  
Bydelsdirektøren på bakgrunn av merforbruk igangsatt følgende 3 motvirkende tiltak som 
ikke er inkludert i prognosen: 
 


1. Innstrammingstiltak på bruk av overtid, all bruk av overtid må vedtas av enhetsleder.  
Beregnet effekt 0,2 mill kroner.  Risiko vurderes som Lav. 


2. Innstrammingstiltak ved innkjøp av kaptialvarer. Beregnet effekt 0,05 mill kroner.  
Risiko vurderes som Lav. 


3. Innstrammingstiltak ved inngåelse av leasingavtaler. Beregnet effekt 0,05 mill kroner.  
Risiko vurderes som Lav. 


 
 
Iverksetting av nødvendige tiltak: 
Økonomireglementets pkt 2.2 ”Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet” presiserer  at 
”bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av 
året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett 
og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak. Dersom 
forutsetningene for å holde vedtatt budsjettramme ikke lenger er tilstede skal bydelsdirektøren 
fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.”  
 
Ut fra økonomireglementet iverksetter bydelsdirektøren nødvendige tiltak straks – når det i 
avviksprosessen fremkommer et potensielt merforbruk. Dette er da aktive tiltak/korrektive 
tiltak som man iversetter på tidligst mulig tidspunkt innenfor det vedtatte 
budsjettforutsetningene bl.a tilknyttet tjenesteproduksjon – og utgjør hovedforskjellen på 
aktiv og passiv prognose.  
 
Korrektive tiltak – to varianter: 
Bydelen rapporterer på to ulike varianter av korrektive/nødvendige tiltak.   
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1. Den ene varianten dekker økonomireglementets krav om at bydelsdirektøren skal 
straks iverksette tiltak, dvs fortløpende ordinære tiltak som er inkludert i den aktive 
prognosen.  


2. Den andre varianten dekker økonomireglementets krav om bydelsdirektøren skal 
fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer dersom forutsetningene for å holde 
budsjettrammen er tilstede, dvs tiltak som er inkludert i den aktive prognosen som 
følge av budsjettjusteringssaken vedtatt av bydelsutvalget den 18. juni.  


 
 
Oversikt korrektive tiltak og tiltak som følge av budsjettjsutering: 
 


1. De viktigste ”fortløpende ordinære tiltak som er inkludert i den aktive 
prognosen” er følgende: 


 


Nr 


Tiltak pr. juli 2009 – jfr. avviksrapportering 


Aktive 
tiltak 


som er 
igangsatt


Status 
oppnådd 


effekt  


Resterende 
som må 
oppnås 


Risiko 
H,M,L


      
 Bestillerenheten     


1. Vakanse i merkantil konsulentstilling 1-16 august 15 0 15 L 
2. En fra innsatsteamet dekker merkantilstillingen 17-31 august 18 0 18 L 
3. Innvilger permisjon uten lønn en uke i august uten å bruke vikar 9 0 9 M 
4. Kjøp av dagsenterplasser. Reduksjon utover budjust.sak 157 157 0 L 
 Sum bestiller 199 157 42  
      


 Service- og forvaltningsenheten     
5. Bydelshuset, innsparingstiltak 70 10 60 M 
6. Prosjektmidler, utleie av bydelshuset = oppnådd 100 66 34 M 
7. Sjåførtjenesten delvis oppnådd men risiko tilknyttet biladm. 200 200 0 M 
8. Botjenester Stamhusveien, gjennomgå husleier 40 0 40 M 
9. Ingen vikarbruk ved korttids eller langtidssykefravær 120 55 65 M 
 Sum Service- og forvaltningsenheten 530 331 199  
      


 Enhet for forebyggende arbeid     
10. Ped.fagsenter: refusjon for  3 ansatte  0 0 0 M 
11. Utsettelse av vedtak og færre vedtak fra 01.08.09, 0 0 0 M 
13. Økte innt. Og reduserte dr.utgifter klubben 152 152 0 M 
14. Seniorsenter,Krystallen, mindre driftsutg. 24 19 5 M 
15. Helsestasjon /famsenter, økt inntjening reisevaksine,vakanser 160 46 114 M 
16. Helsestasjoner felles. Besparelse lønn/refusjon 44 44 0 L 
17. Pedagogisk fagsenter. Besparelse drift 14 0 14 L 
18. Tilskudd fysioterapeuter 165 0 165 L 
 Sum forebyggende 559 261 298  
      
  Enhet for bo- og dagtilbud         


19. Minimere vikarinnleie, kortere vakter, vakanser  1 199 477 722 M 
  Sum Enhet for bo- og dagtilbud 1 199 477 722   
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Nr 


Tiltak pr. juli 2009 – jfr. avviksrapportering 


Aktive 
tiltak 


som er 
igangsatt


Status 
oppnådd 


effekt  


Resterende 
som må 
oppnås 


Risiko 
H,M,L


            
  Både sum av tiltak og oppnådd er revurdert/justert jfr. status pr. mai.       
      
 Enhet for barnehager 1 (Nord)     
20. Lite vikar, utleie av lokaler, besparelse drift Lille Ekeberg 56 0 56 M 
21. Rygin. Kompensasjon øvingslærere 117 98 19 M 
22. Sportsplassen. Ikke vikar for styrer 40 0 40 M 
23. Tyrihans. Ferieavvikling uten lønn 15 10 5 M 
24. Knausen. Komp. Øvingslærere. Besparelse drift 365 334 31 M 
25. Vårveien/Nordseter (5). Besparelse ferie uten lønn/drift/utleie 121 0 121 M 
26. Steinspranget. Drift + økt fokus utleie 141 0 141 M 
27. Nylænde. Besparelse lønn. Vikarer lavere lønnstrinn 40 17 23 M 
 Sum Enhet for barnehager 1 (Nord) 895 459 436  
      
 Enhet for barnehager 2 (Sør)     
28. Rødstua. Vikarbruk 10 2 8 L 
29. Inndragning vikarmidler sentralt 700 0 700 M 
30. Vikar lavere ltr., spare drift, Nordseter 90 17 73 M 
31. Redusere pers.møter, lite vikar, Nedre Bekkelaget 55 15 40 L 
32. Akivt tiltak igangsatt, Rødstua 9 0 9 M 
33. Lønnsmidler +, Sykelønnsref, Skredderstua 361 0 361 M 
34. Redusere innkjøp pers.møter, lite vikar, Munkelia 67 0 67 M 
35. Reduserer driftsmidler, Rosenhagen 74 0 74 M 
 Sum Enhet for barnehager 2 (Sør) 1 366 34 1 332  
      
 Enhet for hjemmesykepleie     


36. 
Brukertid økes fra 57 % til 60 %, er oppnådd 60% i mai-09 men 
øk.gevinst kommer i etterkant 2 000 600 1 400 S 


37. 


Økt effektivitet på vikarer til 65 %,kan måles gjennom kontroll av 
arb.lister på planlagte vikarer .Mangler gode verktøy for å rapportere 
gevinst 100 25 75 M 


38. 
Innføre Kompass i alle distrikter, er igangsatt 1 distrikt, 15/9 i 
ytterligere 1 distrikt. Øk. gevinst kommer 500 0 500 M 


39. 
Reduksjon av sykefravær, dvs kortidsfravær som utløser vikarbehov. 
Tettere oppfølging samt arb.giverperioden 500 0 500 M 


40. 
Innføre håndterminaler. Innført i 1 distrikt - Søker fritak fra 
arb.giverperioden for 10 ansatte - Øk. gevinst kommer 0 0 0 M 


41. Vakanse fagutviklingssykepleier, gjelder fra 1.9.2009 120 0 120 M 


42. 
Innføring av håndterminaler i alle distrikt.Øk. gevinst kommer etter 
hvert når innført i alle distrikt 300  300 M 


43. Mottatte prosjektmidler, benytte egne ressurser i prosessen 200 0 200 M 
 Sum Enhet for hjemmesykepleie 3 720 625 3 095  
      
 Enhet for praktisk bistand     
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Nr 


Tiltak pr. juli 2009 – jfr. avviksrapportering 


Aktive 
tiltak 


som er 
igangsatt


Status 
oppnådd 


effekt  


Resterende 
som må 
oppnås 


Risiko 
H,M,L


44. Reduksjon personalmøter kr 9000 pr møte, 68 54 14 L 
45. Reduksjon sykefravær 67 30 37 M 


46. 
Organisere mer effektivt, hj.hj går ut tidligere om morgenen besp. 7 
timer hver dag, dvs 56000 kr pr mnd 560 280 280 L 


47. Holdt halv stilling ledig 60 30 30 L 
 Sum Enhet for praktisk bistand 755 394 361  
      
 Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne     


48. 
Økt innsats på å få klienter over på annen inntekt (arbeid/trygd) og 
styrking av mottak 2 775 1000 1 775 M 


49. Bestride faktura felleskostnader 2008 98 15 83 M 


50. 
Ruskonsulent gjennomgår kjøpsplasser m/saksbeh. med henblikk på 
statlig behandling 164 0 164 M 


51. Fortsatt holde stillinger vakant v/sykefravær hvis mulig 210 210 0 M 
52. Krav for husleie - SYE  642 642 0 L 
53. Feil passiv prognose -54  -54 M 
54. Herregårdsveien. Besparelse lavere bemanning 110 0 110 M 
55. Marmorberget. Besparelse vakanse jfr. noe økt vikarbruk 218 128 90  
56. Aktivitetshuset Gnisten. Besparelse lønn  32 0 32 M 


      


 
Både sum av tiltak og oppnådd er revurdert/justert jfr. status pr. 
mai.     


      
 SUM enhet for VSV 4 195 1 995 2 200  
      
 SUM Bydel Nordstrand 13 418 4 733 8 685  
 
 
Disse korrektive tiltakene er basert på detaljert og konkret rapportering. Hensiktsmessigheten 
med denne konkretisering og detaljrikdom må vurderes løpende. 
 
 
2. Budsjettjusteringssak -  tiltak som er inkludert i den aktive prognosen som følge av 
budsjettjusteringssaken vedtatt av bydelsutvalget den 18. juni er følgende: 
 
(Risiko vurderes etter H=Høy, M=Middels og L=Lav) 
 
NR. TILTAK Tiltak vedtatt 


iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 


effekt pr. juli 
 2009 


Risiko 
H-M-L 


1. 
Si opp avtale om kjøp av dagsenterplasser for 3 brukere – og 
etablere tilsvarende tilbud i egen regi for 2 brukere. Tilbud 
for 1 bruker avvikles da vedkommende ikke kan nyttiggjøre 
seg tilbudet, enhet for bo- og dagtilbud. Helårsvirkning 
gjelder for 2010. 


124 124 L 


2. Åpner adgang for å søke permisjon uten lønn i stille 
perioder


50 9 L 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 


effekt pr. juli 
 2009 


Risiko 
H-M-L 


perioder. 


3. Det er igangsatt arbeide med å forbedre alle rammeavtaler, 
andre avtaler og kontrakter.  Potensiale på forbedringer 
tilknyttet kjøp av tjenester/tjenesteproduksjon.  For 2009 
gjelder dette i det alt vesentlige avtaler som inngås ved enhet 
for bestiller.  Besparelse for 2010 er basert på et grovt 
anslag. Dette er et tiltak som kobles opp mot metodisk bruk 
av helhetlig risikostyring. 


100 0 M 


4. Reduksjon av kommunale midler som følge av økte 
tilretteleggingstilskudd fra NAV. Ledere kan jobbe aktivt 
med dette, der hvor de har sykmeldte med fysiske 
problemer. Informasjon og framgangsmåte finnes på  
bydelens intranett. Det er  i utgangspunket ikke budsjettert 
med innkjøp av møbler og lignende, men nødvendige 
innkjøp innspares 


20 0 L/M 


5. Enhet for barnehager selger forelderveiledning til private 
barnehager ved bruk av egne ansatte. 


5 0 L 


6. Betaling for barnehageplass ved hovedopptak trer i kraft 
snarest mulig etter 1. august i 2009. For 2010 gjelder at 
plass stilles til disposisjon tidligere enn vi makter i 
2009.Tettere oppfølging tilknyttet målsettingen om å ha fullt 
belegg med barnehageplasser.   


100 0 L 


7. Bedre tverrfaglig samarbeid innen fysioterapi-, ergoterapi- 
og hjemmetjenesten som skal medvirke til mer individuell 
tilrettelegging i hjemmet (LEON-prinsippet). 
Kostnadsbesparelsen av tiltaket er å reduksjon av 
sykehjemsplass.  


350 0 L 


8. Husleiereduksjon. 140 0 L 


9. Nye regler I statlig bostøtteordning medfører besparelser.  450 70 L 


10. Koordinere innkjøp slik at man får flere samlefaktura, dette 
reduserer utgifter til gebyr. 


30 0 L 


11. Flere prosjekter med finansiering kan redusere utgifter da 
prosjektfinansieringen dekker noe av allerede løpende 
lønnskostnader. 


15 0 L 


12. Utnytte muligheten for økte sykepengerefusjoner. Tiltaket er 
å forbedre søknader for fritak for arbeidsgiverperioden  for 
kronisk sjuke og gravide. 


100 0 M 


13. Forbedre fraværsmarkering  i CP slik at det unngås gebyr for 
telefonhenvendelser fra 02180.  


20 0 L 


14. Redusere kopieringsutgifter ved å benytte tosidig kopiering.  
I tillegg skal man i størst mulig grad benytte  
nettverksskriver som er billigere i bruk. Det vil også bli 
vurdert strengere bruk med tilgang til fargeprinter.  


10 4 L 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 


effekt pr. juli 
 2009 


Risiko 
H-M-L 


15. Økt volum/og eventuelt pris ved utleie av lokaler, dette 
gjelder i hovedsak barnehagelokalene. 


10 0 L 


16. Ved enkelte tjenestesteder skal bruker av lokalene foreta 
gulvvask selv. Gjelder Fagforbundets lokaler og Gnisten 
aktivitetshus. Ved Gnisten aktivitetshus kan dette inngå som 
element hvor også brukerne kan delta. 


17 0 L 


17. Redusere strømbruket i bydelen.  Tiltak iverksettes gjennom 
bestemmelser nedfelt i overordnet prosedyre. Denne utløser 
krav til tilpasset prosedyre ved det enkelte tjenested. 


100 10 L 


18. Redusere portoutgifter ved å bruke internpost bedre 5 0 L 


19. Redusere taxiutgifter ved å samordne skyss bedre, evt 
benytte billigere transport. Detaljerte bestemmelser vil bli 
utformet. 


50 13 L 


20. Redusere portoutgifter ved å sende lønnslippen via epost.  
Dette er et resultat av sentralt prosjekt. 


15 0 M 


21. Redusere portoutgifter ved å benytte efaktura samt benytte 
post til barnehagens barn direkte i hyllen til barnet der dette 
er  hensiktsmessig. Hvis dette skulle medføre økt behov for 
purring og vanskeligheter med innbetaling må tiltaket 
revurderes.  


25 0 L 


22. Reduserte utgifter til spesialtransport ved opphør av 
kjøpsavtaler.  


40 0 L 


23. Reduksjon av driftsutgifter, miljøterapitjensten. 6 1 L 


24. Glimmerveien, besparelse ved mindre innleie av vikarer i 
vakante vakter 


20 0 M 


25. Reduksjon av driftsutgifter tilknyttet dagsenter for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 


10 10 L 


26. Redusere all kurs/seminarer som ikke er omfattet av OU-
midler 


180 47 L 


27. Effektivisering enhet for bo- og dagtilbud, ledige vakter. 
Dette er en generell effektivisering hvor alle boliger skal 
delta. 


400 140 L/M 


28. Effektivisering ved Helsestasjonen – mer detaljert 
framstilling vil skje ved den løpende oppfølging. 


250 250 L 


29. Boligkontoret / Marmorberget økt husleie 50 14 L 


30. Refusjon utlegg NAV 250 42 L 


31. Pensjon - forbedre prognosen 648 0 M 


32. Kontraktsbrudd UKE, Apo-kjeden 20 0 L 


33. BAV, mindre utgifter møbler 20 20 L 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 


effekt pr. juli 
 2009 


Risiko 
H-M-L 


34. Nattjenesten på hjemmesykepleien reduseres fra 4 til 3 
ansatte mandag til fredag. Alle vedtak er gjennomgått  og 
tilpasset den enkelte bruker for å redusere bruk av 
nattjenesten. Noen brukere har fått sin tjeneste overført til 
kveld uten reell konsekvens for bruker. 


360 90 L 


35. Hjelpepleierstilling 100 % i hjemmetjenesten inndras fra 
1.9.2009. Denne stillingen har ikke hatt direkte brukertid. 
Vedkommende går over i 60 % stilling i Bekkelaget distrikt 
og 40 % konsulentstilling. Oppgaver fordeles til 
teamsykepleier og avdelingssykepleier. 


160 0 L 


36. Omgjøring og reduksjon av stillinger i innsatsteamet i enhet 
for bestiller. Turnus i helg sies opp med virkning fra 
01.07.09 slik at innsatsteamet arbeider  hver dag frem til kl 
18.00 mandag til fredag. Endringen består i at arbeid i 
helgene utgår. Innsatsteamet reduseres fra 6 til 4 ansatte.  2 
overtallige konsulenter f.o.m. 17.08.09 – hvorav den ene går 
inn i ledig saksbehandlerstilling og den andre vurderes opp 
mot andre stillinger i bydelen/kommunen. Liten effekt 2009 
da tiltaket i det vesentlige er medtatt i prognose pr 
30.4.2009. Det tas sikte på at en hjelpepleier gjøres om til 
fysioterapeut i forbindelse med budsjett 2010 


90 0 L 


37. Reduksjon av barnehagenes driftsbudsjetter. 100 34 M 


38. Vakanse 50% stilling Krystallen, enhet for bo- og dagtilbud. 
Vernepleier holdes vakant fra 1.7 og ut året  


135 0 M 


39. Storåsveien bofellesskap. Vakanse 30 % 
miljøterapeutstilling fra 01.09- ut året   


40 0 L 


40. Konsulentstilling holdes vakant  fra 1.9.2009 i 
hjemmetjenesten. Oppgaver fordeles på flere stillinger 
midlertidig. Dette gjelder en administrativ stilling i 30%. 


50 50 L 


41. Fagkonsulent stilling 80% i hjemmetjenesten holdes vakant 
grunnet fødselspermisjon fra 1.9.2009. Oppgaver fordeles på 
tjenestelederne og enhetsleder. Vil medføre mindre tid til 
faglig opplæring høsten 2009 og kan føre til noe økt 
arbeidsmengde.  Kr 120.000 innsparing er allerede lagt inn i 
prognosen. 


60 0 L 


42. Utsette ansettelser generelt. Det er muligheter for vakanser i 
enhetene. Å holde stillinger vakante vil bli vurdert i hvert 
enkelt tilfelle, og vil bli gjennomført for kortere eller lengre 
periode basert på vurdering av forsvarlighet. 


75 0 M 


43. Effektivisering enhet for veiledning og støtteordninger for 
voksne ved å holde 1 stillinger vakant, med hovedvekt  halv 
stilling et halvt år som økonomisk rådgiver (kjøpes fra 
boligkontoret) 


150 22 L/M 


44. Midlertidig organisere barnehager med felles styrer der det 
er hensiktsmessig og faglig forsvarlig.   


500 0 L/M 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 


effekt pr. juli 
 2009 


Risiko 
H-M-L 


45. Effektivisering enhet for barnevern ved å holde 1 stilling 
vakant i 1 mnd.. Tiltaket er samlet sett  ut 2009, og vil bli 
spredd på flere stillinger. 


30 15 L 


46. I det vesentlige holde stillinger vakant andre halvår 2009 i 
enhet for service og forvaltning. 40% stilling som konsulent 
dekkes av eksterne prosjektmidler. 50 % stilling selges 
internt til sosialtjenesten.  Ressursen benyttes til økonomisk 
rådgivning sosialkontoret. 


300 293 L/M 


47. Bestillerenheten - reduksjon 8 dagsenterplasser for eldre i 4 
mnd og reduksjon kjøp av 1 korttidsplass i 4 mnd. Ingen 
venteliste ved dagsentrene for tiden. Mulig å utnytte 
eksisterende plasser bedre ved at bestillerenheten følger opp 
antall brukere som er på dagsentrene hver dag slik at det er 
fullt belegg. 


500 251 L/M 


48. Effektivisering hjemmetjenesten, redusere overtid kr 
300.000 og fristilling av ansatte til prosjekt som er eksternt 
finansiert kr 700.000 til prosjekt Kompass. 


1 000 30 L/M 


49. Enhet for forebyggende arbeid - holde stillinger vakant og 
foreta driftsbesparelser.  Deriblant holde en stilling i fysio- 
og ergoterapitjenesten vakant ut året. Dette kan medføre noe 
mer ventetid for brukerne. Utsetter innkjøp der det ikke er 
strengt nødvendig, samt holdt tilbake kursmidler der det 
ikke er påkrevd. 


350 120 L/M 


50. Inndragning av 50 % fotpleierstilling i hjemmetjenesten. 
Fotpleie er ikke en lovpålagt tjeneste. Brukere kan søke om 
privat fotpleie. 


50 0 M 


51. Produksjon av ”bydelskalender” med 
reklame/sponsorinntekter. Målgruppen er bydelens 
befolkning. Inntekter i form av reklame og salg. 


130 0 L 


52. Den siste del av avsetning (buffer)  benyttes. 2 500 0 L 


53. Budsjetterte velferdsmidler trekkes inn. 160 0 L 


54. Budsjetterte tildelinger av  frivillighetsmidler inndras.  120 0 L 


55. Prosjekt hovedrengjøring utgår. 300 0 L 


56. Det er en forventet budsjettøkning tilknyttet økonomisk 
sosialhjelp på 3,4 mill kroner– som er en beregnet andel for 
bydelen i forhold til en total bevilgning til bydelssektoren på 
100 mill kroner.  


3 400 567 L 


57. Det er en reell situasjon at bydelen får en økt IKT-utgift for 
2009.  Dette er utgifter som fordeles sentralt. 


-1 400 0 L 


58. Det er en forventet budsjettøkning tilknyttet pedagogisk 
fagsenter på 1,5 mill kroner– som er en beregnet andel for 
bydelen i forhold til en total bevilgning til bydelssektoren på
22 mill kroner til spesialpedagogiske tiltak. PPT utarbeider 
faglig vurdering tilknyttet enkeltvedtak. 
Vedtakskompetansen ligger på bydel og vår nåværende 
praksis er  på laveste nivå i forhold til anbefalingene. 


1 500 1500 L 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 


effekt pr. juli 
 2009 


Risiko 
H-M-L 


59. Bedre utnyttelse av eksisterende barnehagelokaler. Etter 
kartlegging av netto leke- og oppholdsareal i kommunale 
barnehager, fremkommer det at minst 8 barnehager har areal 
nok til å ta inn flere barn.. Merinntak og eventuell etablering 
av smågrupper (barn med nedsatt funksjonsevne) er et 
samarbeid mellom enhet for barnehager, bestiller og 
pedagogisk fagsenter. Antall barn og barnas alder vil bli 
vurdert ut fra behov og kapasitet. Anslagsvis tas det inn ca. 
25 barn under 3 år,  alternativt 50 over 3 år eller en 
kombinasjon av store og små. 


1 300 143 L/M 


60. Prosjektmidler tilknyttet NAV-etablering, særskilt overført 
fra 2008 til 2009.   


-1 630 0 L 


61. Merinntekter ressurskrevende brukere, overført fra 2008 til 
2009 


1 680 0 L 


62. Mindreinntekter statlig refusjon spesialpedagogiske tiltak -50 0 L 


 Sum korrektive tiltak 15 590 3 869  
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		Prognose pr 31.07.2009 viser et merforbruk på 5,402 mill kroner, dvs en forbedring på 12,309 mill kroner i forhold til forrige måneds prognose på 17,712 mill kroner.  Hovedårsak til den positive utviklingen er gjennomføring av budsjettjusteringer som inneholdt en budsjettinnstramming på 15,590 mill kroner. 

		Det er blitt en forverring siden mai måned på hjemmesykepleie, sykehjemsplasser og introduksjon flyktninger, men samtidig er det en positiv utvikling på barnehagesektoren samt at lønnsoppgjøret for 2009 koster noe mindre enn forutsatt i budsjettet.

		Den negative prognosen pr april, som igjen gav grunnlag for budsjettjustering, skyldes at bydelen i 2009 må dekke hele merforbruket for 2008, merforbruk på økonomisk sosialhjelp, hjemmesykepleie/praktisk bistand, høyere forbruk av sykehjemsplasser og overføring til private barnehager.  

		På bakgrunn av prognose pr 30.04.2009 med merforbruk på 15,590 mill kroner ble det ut fra økonomireglementet gjennomført en budsjettjusteringssak med motvirkende/korrektive tiltak. Budsjettjusteringen ble behandlet og vedtatt av Bydelsutvalget den 18.06.2009.  De vedtatte innstramminger er budsjettjustert på de enkelte koststeder og motpost på 15,590 mill kroner er budsjettert på eget koststed som midlertidig avsetning.

		Bydelen har følgende avvik og aktiv prognose pr 31.07.2009: 

		(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		Årets budsjett

		Justert budsjett

		Budsjett hittil i år

		Korrigert regnskap

		Avvik

		Aktiv prognose JULI

		Aktiv prognose MAI

		Endring

		498 727

		499 773

		291 359

		292 703

		-1 344

		-8 387

		-6 341

		-2 046

		Kommentarer Enhet for bestiller

		(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager):

		Psykiatri prognose: – 1,86 mill kr

		Kjøp av psykiatriplasser har et merforbruk, lik forrige måned, på 1,855 mill kroner.  Det er budsjettert med 26 plasser på årsbasis mens prognosen tilsier 26,9 plasser i løpet av 2009.  I tillegg er det tilkommet nye brukere som krever dyrere plasser enn de som har vært i avgang.

		Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser på 0,855 mill kroner.  Dette er en økning i merforbruk i forhold til forrige måned 0,088 mill kroner. Økt merforbruk skyldes økte utgifter for dagtilbud for funksjonshemmede/demente og skyss, samt mindreinntekter pga dårligere belegg på dagsenterplassene. 

		Enhet for bestiller forts.

		Bydelen har budsjettert med en nedtrapping av antall sykehjemsplasser med 1 plass mindre pr måned - fra 503,5 i januar til 492,5 i desember slik at det gjennomsnittlig brukes 498 plasser i løpet av et år.  Reelt forbruk av plasser har vært vesentlig høyere i 2009 med henholdsvis 516 og 518 plasser i januar og februar, en markant nedgang i tråd med forutsetningene i mars til 509,9 og for april er det ytterligere redusert til 506,6. Det er deretter blitt en merkbar en økning med 508,9 plasser i mai, 512,6 i juni og 518,9 plasser i juli. Prognosen forutsetter en reduksjon av plasser siste halvår og det er meldt en nedgang i bruk av plasser for august. Prognosen er justert i forhold til forrige måned og det forutsettes et gjennomsnittlig forbruk på 505,3 plasser gjennom 2009.

		Sykehjemsplasser inntekter: +6,50 mill kr

		Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 6,50 mill høyere enn budsjettert, både som følge av et større forbruk av plasser enn budsjettert, og som følge av høyere vederlagsinntekter pr plass enn budsjettert.

		TT-kjøring: –1,62 mill kroner

		TT-kjøring viser et merforbruk på 1,623 mill kr, dvs en forverring siden forrige måned med 76 000 kroner. Årsak til merforbruk er høyere aktivitet enn budsjettert.

		Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et merforbruk på totalt 1,985 mill kr, dvs en forverring på 0,170 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes forventet et økt antall brukere tilknyttet bolig-/gruppeavlastning.  Prognosen er justert med oppdatert vurdering av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2009-aktivitet. 

		Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,850 mill kr basert på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret med 0,150 mill kroner i forhold til mai måned.  

		Personlig assistanse: - 0,44 mill kroner

		Personlig assistanse har et merforbruk på 0,441 mill kroner.  Prognose er forverret med 0,017 mill kroner siden mai.

		Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert mindreforbruk på 1,50 mill kroner.  Hovedårsak til den positive prognosen er kjøp av færre timer enn budsjettert.

		Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,86 mill kroner

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,855 mill kroner mindre enn budsjettert.  Forverring med 0,221 mill kroner siden mai måned.

		Kjøp av hjemmesykepleie: -2,56 mill kroner

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper hjemmesykepleie for 2,560 mill kroner mer enn budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 0,451mill kroner.  Årsaken til forverring er vesentlig flere utførte timer i hjemmesykepleien. Vedtatte timer har holdt seg stabilt, men prosentandel uførte timer av vedtatte timer er økt.  

		Private barnehager: -4,00 mill kroner

		I bydelens budsjett for 2009 er det ikke budsjettert tilstrekkelig netto beløp for overføring til private barnehager, derfor et merforbruk på 4,00 mill kroner.  Årsaken er at bydelen i mindre grad enn tidligere får etterkompensert merutgifter for økte utgifter til private barnehager – noe man forutsatte ved budsjetteringstidspunktet. Bl.a i avviksrapport for november 2008 ble det forutsatt kompensasjon som vi ikke fikk og dermed bidro til et økt merforbruk i 2008.

		Annet: + 0,18 mill kroner

		Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  Totalt en positiv prognose på  0,180 mill kroner, dvs en forverring på 0,370 mill kroner.

		Enhet for service- og forvaltning

		28 318

		29 183

		16 306

		16 368

		-62

		140

		200

		-60

		Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) :

		Ved Boligkontoret prognostiseres det med et merforbruk på 0,25 mill kroner  pga av oppussingsbehov ved 4 leiligheter og ytterligere merutgifter på 0,04 mill kroner ved botjenester Stamhusveien.  

		Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk på 0,17 mill kroner.

		I Sjåførtjenesten leies det en ekstra buss og sjåfør som skal gi en samlet besparelse sett i forhold til TT-kjøring på 0,2 mill kroner. 

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

		Enhet for forebyggende arbeid

		47 792

		56 868

		32 444

		31 848

		596

		134

		134

		0

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

		Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt med budsjettbalanse, dvs at aktivitet tilpasses i tråd med budsjettforutsetningene.  

		Enheten har ingen andre nevneverdige avvik.  Dvs  ut fra årets to første måneder er det samsvar med vedtatt budsjett og reelt forbruk.  

		Enhet for bo- og dagtilbud

		64 479

		63 818

		35 545

		34 907

		639

		1 760

		1 558

		202

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

		Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk på 1,760 mill kroner, dvs en forbedring på 0,202 mill kroner.  Prognosen forutsetter en videreføring av planlagt aktivitet.

		Enhet for barnehager 1 (Nord)

		26 536

		26 284

		13 373

		14 388

		-1 015

		194

		216

		-22

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

		Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,194 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett

		.

		Enhet for barnehager 2 (Sør)

		26 330

		25 497

		13 169

		13 761

		-592

		1 893

		1 308

		585

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

		Mindreforbruk relateres til prognostisert mindre bruk av lønnsmidler enn budsjettert, både av fastlønn og vikarer.    

		Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 1,893 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett.

		Enhet for hjemmesykepleie

		235

		-1 395

		-2 207

		3 463

		-5 226

		-5 479

		-3 780

		-1 699

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

		Budsjettet forutsetter 105 600 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 619 kr  pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 8 800 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 9 022 i januar til 8210 i februar, økt til 9 391 timer i mars, redusert til 9051 timer i april, deretter økt til 9 752 timer i mai, reduksjon i juni til 9 186 og i juli økt til 9 564 utførte timer. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 168 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller.

		Utførte hjemmesykepleietimer defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.  

		Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av enhet for hjemmesykepleie.

		På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 619 kroner pr utført time – etter 6 måneder har prisen i realiteten vært nærmere 673 kr.  Realprisen har dermed redusert fra mai måned – dette har sammenheng med ferieavvikling, hvor det i juni blir en kunstig lav lønnsutgift (dette forverres igjen i juli og august). 

		Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose på 5,479 mill kroner som innebærer en forverring på vel 1,7 mill kroner i forhold til mai måned.  Årsak til vesentlig forverret prognose på utført hjemmesykepleie er at de igangsatte tiltakene ikke gir effekt med så stor helårsvirkning som opprinnelig angitt.

		I prognosen er det også innarbeidet merutgifter tilknyttet kostnadskrevende bruker.

		Enhet for praktisk bistand

		0

		-50

		-652

		939

		-1 591

		-2 700

		-2 800

		100

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

		Budsjettet forutsetter 48 000 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 400 kr  pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 4 000 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 3 534 i januar til 3 060 i februar , økt til 3 524 i mars, redusert til  3 282 timer i april, 3 278 i mai, 3503 i juni og 3 554 i juli.  Man ligger altså godt lavere i forhold til budsjett for utførte timer etter de 6 første måneder.

		Utførte timer til praktisk bistand defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.  

		Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand.

		På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 400 kroner pr utført time. Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse – men det settes en negativ aktiv prognose på -2,700 mill kroner dvs en forbedring i forhold til mai måned på 0,1 mill kroner.

		Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne

		65 438

		68 114

		40 455

		41 580

		-1 126

		-3 338

		-2 332

		-1 006

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

		Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne forts.

		Økonomisk sosialhjelp: 

		Prognosen for økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 4,450 mill kroner – og forutsetter en vesentlig forbedring i forhold til utviklingen de første måneder i 2009. Økonomisk sosialhjelp for flyktninger viser også en forbedring fra 1,0 mill til 1,4 mill kroner i mindreforbruk.

		Utviklingen de første månedene var bekymringsfull – men det har etter hvert blitt en reduksjon i både antall klienter. Det er imidlertid en stadig økende gjennomsnittlig utbetaling pr klient

		I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  351 klienter, i februar 361 klienter, økt videre til  385 i mars klienter, for april og mai er det redusert til 343 klienter begge måneder, for juni ble redusert til 336 klienter og for juli 306 klienter  -  mens det i budsjett for 2009 er budsjettert med 310 klienter.  

		I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient, mens gjennomsnittlig utbetaling pr klient etter januar, februar, mars og april er kr 9 407. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er økende og for årets 7 første måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 556 kr. I prognosen er det forutsatt 310 klienter pr mnd og gjennomsnittlig utgift pr klient er 9500 de resterende månedene.

		For Introduksjon flyktninger var det tidligere forutsatt en besparelse på ca 1,0 mill kroner i forhold til budsjett pga økte tilskudd i forhold til det man opprinnelig forventet.  Denne besparelsen lar seg ikke realisere – da aktiviteten i sommer er kraftig økt og bydelen har nesten fullt ut oppnådd målsetting om mottak av flyktninger.  Det vil i neste omgang bidra til økte inntekter for bydelen 2010.

		Enhet for barnevern

		55 216

		55 106

		31 603

		33 376

		-1 773

		621

		1 540

		-919

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

		Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.  

		Det prognostiseres med mindreutgifter på totalt 0,621 mill kroner, altså en forverring på 0,919 mill kroner i forhold til mai-prognosen.  

		Prognosen forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker overtas 1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri – samt at institusjonskostnader utover 7500 kr pr døgn fullt ut kompenseres av sentral avsetning.  Prognosen forutsetter også rettslig avgjørelse som medfører at det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.  

		Økonomi - plan og budsjett

		45 489

		39 697

		17 954

		14 471

		3 483

		9 600

		-7 590

		17 190

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

		Årsak til ny positiv prognose er at budsjettjusteringen vedtatt av BU i juni medførte en midlertidig avsetning på 15,590 mill kroner, mot at tilsvarende budsjettbeløp ble redusert til de steder som er relatert til de ulike tiltakene i budsjettjusteringssaken.

		I tillegg er avsetning til å dekke effekt av lønnsoppgjør i 2009 noe høyere enn kostnadene som vil påløpe. Dette forbedrer prognosen med 1,6 mill kroner.

		Det er i opprinnelig budsjett avsatt 11,8 mill kroner dvs en inndekking av 50% av merforbruk for 2008 på totalt 23,6 mill kroner. Ut fra bystyrets vedtak  må hele merforbruket for 2008 dekkes inn i 2009.  Derfor et økt merforbruk på 11,8 mill kroner. Etter budsjettjusteringssak er nå alle reserver vedtatt i opprinnelig budsjett på 5 mill kroner fjernet.  

		Det forventes en merinntekt for bydelen på ca 0,70 mill kroner.

		Økonomi - plan og budsjett forts.

		I tillegg er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 1,00 mill. kroner.  Det knyttes usikkerhet til det endelige resultatet  Prognosen forutsetter med dette ingen nye vedtak på AFP/uføre.

		Personal og org.utv.

		3 889

		3 469

		2 019

		2 262

		-244

		0

		0

		0

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

		Prognosen er fortsatt et nullavvik ved årets slutt.

		Samfunn og helse

		2 382

		2 682

		1 477

		1 228

		249

		60

		175

		-115

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

		Det er noen besparelser tilknyttet drift – men prognosen nedjusteres i forhold til mai.

		Bydelsdirektør

		3 657

		3 607

		2 013

		1 721

		292

		100

		0

		100

		Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):

		Det er noen besparelser tilknyttet driftsutgifter.

		SUM Bydel Nordstrand

		868 488

		872 653

		494 858

		503 223

		-7 921

		-5 402

		-17 712

		12 309

		Avvik institusjonsplasser

		Prognose-grafen viser realitetstall fram til dags dato og deretter prognose ut året.  Årets 7 første måneder med realitetstall viser en markant nedgang fra februar til mars og en forsiktig nedgang fra mars til april. For mai, juni og juli har det vært en økning, og det er meldt en merkbar reduksjon for august måned. Prognosen videre tilsier en videre reduksjon i 2009:

		Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar:

		Aktiv prognose juli

		Politisk styring og kontrollorganer

		100

		0

		Administrasjon

		120

		845

		Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk.

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

		I tillegg er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 1,00 mill. kroner.  Det knyttes usikkerhet til det endelige resultatet  Prognosen forutsetter med dette ingen nye vedtak på AFP/uføre.

		Administrasjonslokaler

		130

		170

		Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk på 0,17 mill kroner.

		Premieavvik

		170

		0

		Diverse fellesutgifter

		180

		0

		Interne serviceenheter

		190

		8 600

		Årsak til ny positiv prognose er at budsjettjusteringen vedtatt av BU i juni medførte en midlertidig avsetning på 15,590 mill kroner, mot at tilsvarende budsjettbeløp ble redusert til de steder som er relatert til de ulike tiltakene i budsjettjusteringssaken.

		I tillegg er avsetning til å dekke effekt av lønnsoppgjør i 2009 noe høyere enn kostnadene som vil påløpe. Dette forbedrer prognosen med 1,6 mill kroner.

		Det er i opprinnelig budsjett avsatt 11,8 mill kroner dvs en inndekking av 50% av merforbruk for 2008 på totalt 23,6 mill kroner. Ut fra bystyrets vedtak  må hele merforbruket for 2008 dekkes inn i 2009.  Derfor et økt merforbruk på 11,8 mill kroner. Etter budsjettjusteringssak er nå alle reserver vedtatt i opprinnelig budsjett på 5 mill kroner fjernet.  

		Det forventes en merinntekt for bydelen på ca 0,70 mill kroner.

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		233

		10

		Diagnose, behandling, rehabilitering

		241

		77

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		242

		0

		Tilbud til personer med rusproblemer

		243

		-523

		Kommunalt disponert boliger

		265

		40

		Ved Boligkontoret prognostiseres det med et merforbruk på 0,25 mill kroner  pga av oppussingsbehov ved 4 leiligheter og ytterligere merutgifter på 0,04 mill kroner ved botjenester Stamhusveien.  

		Kommunale sysselsettingstiltak

		273

		0

		Introduksjonstilbud

		275

		0

		For Introduksjon flyktninger var det tidligere forutsatt en besparelse på ca 1,0 mill kroner i forhold til budsjett pga økte tilskudd i forhold til det man opprinnelig forventet.  Denne besparelsen lar seg ikke realisere – da aktiviteten i sommer er kraftig økt og bydelen har nesten fullt ut oppnådd målsetting om mottak av flyktninger.  Det vil i neste omgang bidra til økte inntekter for bydelen 2010.

		Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

		283

		0

		Fysisk tilrettelegging og planlegging

		300

		0

		Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

		315

		0

		Drift av lokale veier

		333

		0

		Rekreasjon i tettsted

		335

		60

		Naturforvaltning og friluftsliv

		360

		0

		Kulturminnevern

		365

		0

		Andre kulturaktiviteter

		385

		0

		Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

		9 279

		Førskole

		201

		-1 909

		Mindreforbruk relateres til prognostisert mindre bruk av lønnsmidler enn budsjettert, både av fastlønn og vikarer.    

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

		Private barnehager: -4,00 mill kroner

		I bydelens budsjett for 2009 er det ikke budsjettert tilstrekkelig netto beløp for overføring til private barnehager, derfor et merforbruk på 4,00 mill kroner.  Årsaken er at bydelen i mindre grad enn tidligere får etterkompensert merutgifter for økte utgifter til private barnehager – noe man forutsatte ved budsjetteringstidspunktet. Bl.a i avviksrapport for november 2008 ble det forutsatt kompensasjon som vi ikke fikk og dermed bidro til et økt merforbruk i 2008.

		Styrket tilbud til førskolebarn

		211

		0

		Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt med budsjettbalanse, dvs at aktivitet tilpasses i tråd med budsjettforutsetningene.  

		Førskolelokaler og skyss

		221

		0

		Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager

		-1 909

		Skolefritidstilbud

		215

		-928

		Bydelens bestillerenhet vil fortsatt ha ansvar for kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler for barn utover vanlig SFO-alder.

		Skolelokaler og skyss

		222

		0

		Aktivitetstilbud barn og unge

		231

		57

		Forebygging, skole- og helsestasjontjeneste

		232

		48

		Barneverntjeneste

		244

		40

		Barneverntiltak i familien

		251

		1 147

		Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.  

		Barneverntiltak utenfor familien

		252

		-566

		Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.  

		Det prognostiseres med mindreutgifter på totalt 0,621 mill kroner, altså en forverring på 0,919 mill kroner i forhold til mai-prognosen.  

		Prognosen forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker overtas 1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri – samt at institusjonskostnader utover 7500 kr pr døgn fullt ut kompenseres av sentral avsetning.  Prognosen forutsetter også rettslig avgjørelse som medfører at det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.  

		Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst

		-202

		Aktivisering eldre og funksjonshemmede

		234

		172

		I Sjåførtjenesten leies det en ekstra buss og sjåfør som skal gi en samlet besparelse sett i forhold til TT-kjøring på 0,2 mill kroner.

		Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		253

		-4 774

		 Psykiatri prognose: – 1,86 mill kr

		Kjøp av psykiatriplasser har et merforbruk, lik forrige måned, på 1,855 mill kroner.  Det er budsjettert med 26 plasser på årsbasis mens prognosen tilsier 26,9 plasser i løpet av 2009.  I tillegg er det tilkommet nye brukere som krever dyrere plasser enn de som har vært i avgang.

		Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser på 0,855 mill kroner.  Dette er en økning i merforbruk i forhold til forrige måned 0,088 mill kroner. Økt merforbruk skyldes økte utgifter for dagtilbud for funksjonshemmede/demente og skyss, samt mindreinntekter pga dårligere belegg på dagsenterplassene.

		Bydelen har budsjettert med en nedtrapping av antall sykehjemsplasser med 1 plass mindre pr måned - fra 503,5 i januar til 492,5 i desember slik at det gjennomsnittlig brukes 498 plasser i løpet av et år.  Reelt forbruk av plasser har vært vesentlig høyere i 2009 med henholdsvis 516 og 518 plasser i januar og februar, en markant nedgang i tråd med forutsetningene i mars til 509,9 og for april er det ytterligere redusert til 506,6. Det er deretter blitt en merkbar en økning med 508,9 plasser i mai, 512,6 i juni og 518,9 plasser i juli. Prognosen forutsetter en reduksjon av plasser siste halvår og det er meldt en nedgang i bruk av plasser for august. Prognosen er justert i forhold til forrige måned og det forutsettes et gjennomsnittlig forbruk på 505,3 plasser gjennom 2009.

		Sykehjemsplasser inntekter: +6,50 mill kr

		Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 6,50 mill høyere enn budsjettert, både som følge av et større forbruk av plasser enn budsjettert, og som følge av høyere vederlagsinntekter pr plass enn budsjettert.

		Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		254

		-3 295

		Hjemmesykepleie (utfører):

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

		Budsjettet forutsetter 105 600 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 619 kr  pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 8 800 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 9 022 i januar til 8210 i februar, økt til 9 391 timer i mars, redusert til 9051 timer i april, deretter økt til 9 752 timer i mai, reduksjon i juni til 9 186 og i juli økt til 9 564 utførte timer. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 168 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller.

		Utførte hjemmesykepleietimer defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.  

		Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av enhet for hjemmesykepleie.

		På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 619 kroner pr utført time – etter 6 måneder har prisen i realiteten vært nærmere 673 kr.  Realprisen har dermed redusert fra mai måned – dette har sammenheng med ferieavvikling, hvor det i juni blir en kunstig lav lønnsutgift (dette forverres igjen i juli og august). 

		Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose på 5,479 mill kroner som innebærer en forverring på vel 1,7 mill kroner i forhold til mai måned.  Årsak til vesentlig forverret prognose på utført hjemmesykepleie er at de igangsatte tiltakene ikke gir effekt med så stor helårsvirkning som opprinnelig angitt.

		I prognosen er det også innarbeidet merutgifter tilknyttet kostnadskrevende bruker.

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

		Budsjettet forutsetter 48 000 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 400 kr  pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 4 000 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er redusert fra 3 534 i januar til 3 060 i februar , økt til 3 524 i mars, redusert til  3 282 timer i april, 3 278 i mai, 3503 i juni og 3 554 i juli.  Man ligger altså godt lavere i forhold til budsjett for utførte timer etter de 6 første måneder.

		Utførte timer til praktisk bistand defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.  

		Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand.

		På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 400 kroner pr utført time. Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse – men det settes en negativ aktiv prognose på -2,700 mill kroner dvs en forbedring i forhold til mai måned på 0,1 mill kroner.

		Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et merforbruk på totalt 1,985 mill kr, dvs en forverring på 0,170 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes forventet et økt antall brukere tilknyttet bolig-/gruppeavlastning.  Prognosen er justert med oppdatert vurdering av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2009-aktivitet. 

		Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,850 mill kr basert på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret med 0,150 mill kroner i forhold til mai måned.  

		Personlig assistanse: - 0,44 mill kroner

		Personlig assistanse har et merforbruk på 0,441 mill kroner.  Prognose er forverret med 0,017 mill kroner siden mai.

		Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert mindreforbruk på 1,50 mill kroner.  Hovedårsak til den positive prognosen er kjøp av færre timer enn budsjettert.

		Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,86 mill kroner

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,855 mill kroner mindre enn budsjettert.  Forverring med 0,221 mill kroner siden mai måned.

		Kjøp av hjemmesykepleie: -2,56 mill kroner

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper hjemmesykepleie for 2,560 mill kroner mer enn budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 0,451mill kroner.  Årsaken til forverring er vesentlig flere utførte timer i hjemmesykepleien. Vedtatte timer har holdt seg stabilt, men prosentandel uførte timer av vedtatte timer er økt.  

		Annet: + 0,18 mill kroner

		Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  Totalt en positiv prognose på  0,180 mill kroner, dvs en forverring på 0,370 mill kroner.

		Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk på 1,760 mill kroner, dvs en forbedring på 0,202 mill kroner.  Prognosen forutsetter en videreføring av planlagt aktivitet.

		Botilbud i institusjon

		261

		0

		Transport for funksjonshemmede

		733

		-1 623

		TT-kjøring: –1,62 mill kroner

		TT-kjøring viser et merforbruk på 1,623 mill kr, dvs en forverring siden forrige måned med 76 000 kroner. Årsak til merforbruk er høyere aktivitet enn budsjettert.

		Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg

		-9 520

		Sum Bydel ekskl. sosialhjelp

		-2 352

		Økonomisk sosialhjelp

		281

		-3 050

		Økonomisk sosialhjelp: 

		Prognosen for økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 4,450 mill kroner – og forutsetter en vesentlig forbedring i forhold til utviklingen de første måneder i 2009. Økonomisk sosialhjelp for flyktninger viser også en forbedring fra 1,0 mill til 1,4 mill kroner i mindreforbruk.

		Utviklingen de første månedene var bekymringsfull – men det har etter hvert blitt en reduksjon i både antall klienter. Det er imidlertid en stadig økende gjennomsnittlig utbetaling pr klient

		I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  351 klienter, i februar 361 klienter, økt videre til  385 i mars klienter, for april og mai er det redusert til 343 klienter begge måneder, for juni ble redusert til 336 klienter og for juli 306 klienter  -  mens det i budsjett for 2009 er budsjettert med 310 klienter.  

		I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient, mens gjennomsnittlig utbetaling pr klient etter januar, februar, mars og april er kr 9 407. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er økende og for årets 7 første måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 556 kr. I prognosen er det forutsatt 310 klienter pr mnd og gjennomsnittlig utgift pr klient er 9500 de resterende månedene.

		Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

		-3 050

		Sum Bydel Nordstrand

		-5 402

		Hva menes med vår aktive prognose:

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

		Vår aktive prognose og økonomioppfølging bygger på at man i størst mulig grad gjennomfører korrektive/aktive tiltak ved merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig.  Dette fremmer budsjettdisiplinen og sikrer en best mulig økonomioppfølging i forhold til budsjett og er en naturlig etterlevelse av Økonomireglementets pkt 2.2 ”Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak”.

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

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

		Eksterne forutsetninger:

		(Risiko vurderes etter H=Høy, M=Middels og L=Lav)

		Nr

		Ekstern forutsetning

		Prognosen forutsetter….

		Effekt

		i tusen kr

		Risiko H/M/L

		1

		at framdriftsplan for oppstart og kompensasjon for oppstart tilknyttet barnehager er i henhold til forutsetninger i budsjett.

		4 295

		M

		2

		at bydelen ikke belastes med merutgifter for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser.

		Bydelen godtar ikke krav fra UKE for 2008 på 1,1 mill. kroner.  Dette er ført som utestående fordring i bydelens regnskap fra 2008 overfor UKE - som ikke godtar bydelens motkrav for urettmessig IKT-faktura i 2008.   

		1 100

		H

		3

		at bydelen får kompensert ekstrakostnader fra sentral avsetning for ressurskrevende bruker i barnevernet.

		3 800

		L

		4

		at tiltak for kostnadskrevende bruker på barnevern overtas 1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri – samt at institusjonskostnader utover 7500 kr pr døgn fullt ut kompenseres av sentral avsetning.  Prognosen forutsetter også rettslig avgjørelse som medfører at det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.  

		1 200

		M

		5

		at det ikke blir ytterligere prisstigning på Villa Enerhaugen. 

		Bydelen godtar ikke den meldte prisstigningen på 1,867 mill kr for 4 plasser.  Av brutto prisstigning får bydelen 0,728 i ekstra refusjon slik at netto merutgift er 1,139 mill kr.

		1 139

		M

		Bydelens viktigste risiko-områder:

		(Risiko vurderes etter H=Høy, M=Middels og L=Lav)

		Nr

		Prognosen forutsetter….

		Effekt

		i tusen kr

		Risiko H/M/L

		1

		at man holder de prognostiserte antall sykehjemsplasser ut året

		dvs det kan oppstå behov for ca ekstra10 plasser i forhold til prognosen

		5 000

		M

		2

		at hjemmesykepleie og praktisk bistand greier å utføre tjenesteproduksjon tilnærmet prognostisert pris for utførte timer.

		5 900

		M

		3

		at prognostisert aktivitet for barnevern er reell

		dvs det kan oppstå nye uforutsatte plasseringer/tiltak

		3 000

		M

		4

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

		5 000

		L

		Iverksetting av nødvendige tiltak / korrektive tiltak

		Prognose pr 30.4 med merforbruk på hele 15,590 mill kroner framtvang ut fra økonomireglementet en budsjettjusteringssak til Bydelsutvalget.  Sak om budsjettjustering er gjennomført ved en lengre prosess er og ble behandlet og vedtatt av Bydelsutvalgets den 18. juni.  

		De vedtatte innstramminger er budsjettjustert på de enkelte koststeder og motpost på 15,590 mill kroner er budsjettert på eget koststed som midlertidig avsetning. Tiltakene tilknyttet budsjettjusteringen er implementert i avviksrapporteringen og fremkommer i egen oversikt.

		Hovedmålsettingen med budsjettjusteringssaken den 18. juni var å utarbeide tiltak med sikte på å bringe budsjettbalanse for 2009. 

		Tjenesteledersamlinger, inklusive alle budsjettansvarlige, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud den 17. april, 13. mai og 3. juni har hatt utarbeidelse av budsjettjusteringssaken som eneste tema.  Dette sikrer at hele bydelens ledelse har et eierskap til budsjettjusteringssaken som blir utarbeidet.

		I avviksrapport for juli meldes det likevel et merforbruk på 5,402 mill kroner.  Bydelsdirektøren på bakgrunn av merforbruk igangsatt følgende 3 motvirkende tiltak som ikke er inkludert i prognosen:

		1. Innstrammingstiltak på bruk av overtid, all bruk av overtid må vedtas av enhetsleder.  Beregnet effekt 0,2 mill kroner.  Risiko vurderes som Lav.

		2. Innstrammingstiltak ved innkjøp av kaptialvarer. Beregnet effekt 0,05 mill kroner.  Risiko vurderes som Lav.

		3. Innstrammingstiltak ved inngåelse av leasingavtaler. Beregnet effekt 0,05 mill kroner.  Risiko vurderes som Lav.

		Iverksetting av nødvendige tiltak:

		Økonomireglementets pkt 2.2 ”Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet” presiserer  at ”bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjettramme ikke lenger er tilstede skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.” 

		Ut fra økonomireglementet iverksetter bydelsdirektøren nødvendige tiltak straks – når det i avviksprosessen fremkommer et potensielt merforbruk. Dette er da aktive tiltak/korrektive tiltak som man iversetter på tidligst mulig tidspunkt innenfor det vedtatte budsjettforutsetningene bl.a tilknyttet tjenesteproduksjon – og utgjør hovedforskjellen på aktiv og passiv prognose. 

		Korrektive tiltak – to varianter:

		Bydelen rapporterer på to ulike varianter av korrektive/nødvendige tiltak.  

		1. Den ene varianten dekker økonomireglementets krav om at bydelsdirektøren skal straks iverksette tiltak, dvs fortløpende ordinære tiltak som er inkludert i den aktive prognosen. 

		2. Den andre varianten dekker økonomireglementets krav om bydelsdirektøren skal fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer dersom forutsetningene for å holde budsjettrammen er tilstede, dvs tiltak som er inkludert i den aktive prognosen som følge av budsjettjusteringssaken vedtatt av bydelsutvalget den 18. juni. 

		Oversikt korrektive tiltak og tiltak som følge av budsjettjsutering:

		1. De viktigste ”fortløpende ordinære tiltak som er inkludert i den aktive prognosen” er følgende:

		Nr

		Tiltak pr. juli 2009 – jfr. avviksrapportering

		Aktive tiltak som er igangsatt

		Status oppnådd effekt 

		Resterende som må oppnås

		Risiko H,M,L

		Bestillerenheten

		1.

		Vakanse i merkantil konsulentstilling 1-16 august

		15

		0

		15

		L

		2.

		En fra innsatsteamet dekker merkantilstillingen 17-31 august

		18

		0

		18

		L

		3.

		Innvilger permisjon uten lønn en uke i august uten å bruke vikar

		9

		0

		9

		M

		4.

		Kjøp av dagsenterplasser. Reduksjon utover budjust.sak

		157

		157

		0

		L

		Sum bestiller

		199

		157

		42

		Service- og forvaltningsenheten

		5.

		Bydelshuset, innsparingstiltak

		70

		10

		60

		M

		6.

		Prosjektmidler, utleie av bydelshuset = oppnådd

		100

		66

		34

		M

		7.

		Sjåførtjenesten delvis oppnådd men risiko tilknyttet biladm.

		200

		200

		0

		M

		8.

		Botjenester Stamhusveien, gjennomgå husleier

		40

		0

		40

		M

		9.

		Ingen vikarbruk ved korttids eller langtidssykefravær

		120

		55

		65

		M

		Sum Service- og forvaltningsenheten

		530

		331

		199

		Enhet for forebyggende arbeid

		10.

		Ped.fagsenter: refusjon for  3 ansatte 

		0

		0

		0

		M

		11.

		Utsettelse av vedtak og færre vedtak fra 01.08.09,

		0

		0

		0

		M

		13.

		Økte innt. Og reduserte dr.utgifter klubben

		152

		152

		0

		M

		14.

		Seniorsenter,Krystallen, mindre driftsutg.

		24

		19

		5

		M

		15.

		Helsestasjon /famsenter, økt inntjening reisevaksine,vakanser

		160

		46

		114

		M

		16.

		Helsestasjoner felles. Besparelse lønn/refusjon

		44

		44

		0

		L

		17.

		Pedagogisk fagsenter. Besparelse drift

		14

		0

		14

		L

		18.

		Tilskudd fysioterapeuter

		165

		0

		165

		L

		Sum forebyggende

		559

		261

		298

		 

		Enhet for bo- og dagtilbud

		 

		 

		 

		 

		19.

		Minimere vikarinnleie, kortere vakter, vakanser 

		1 199

		477

		722

		M

		 

		Sum Enhet for bo- og dagtilbud

		1 199

		477

		722

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Både sum av tiltak og oppnådd er revurdert/justert jfr. status pr. mai.

		 

		 

		 

		Enhet for barnehager 1 (Nord)

		20.

		Lite vikar, utleie av lokaler, besparelse drift Lille Ekeberg

		56

		0

		56

		M

		21.

		Rygin. Kompensasjon øvingslærere

		117

		98

		19

		M

		22.

		Sportsplassen. Ikke vikar for styrer

		40

		0

		40

		M

		23.

		Tyrihans. Ferieavvikling uten lønn

		15

		10

		5

		M

		24.

		Knausen. Komp. Øvingslærere. Besparelse drift

		365

		334

		31

		M

		25.

		Vårveien/Nordseter (5). Besparelse ferie uten lønn/drift/utleie

		121

		0

		121

		M

		26.

		Steinspranget. Drift + økt fokus utleie

		141

		0

		141

		M

		27.

		Nylænde. Besparelse lønn. Vikarer lavere lønnstrinn

		40

		17

		23

		M

		Sum Enhet for barnehager 1 (Nord)

		895

		459

		436

		Enhet for barnehager 2 (Sør)

		28.

		Rødstua. Vikarbruk

		10

		2

		8

		L

		29.

		Inndragning vikarmidler sentralt

		700

		0

		700

		M

		30.

		Vikar lavere ltr., spare drift, Nordseter

		90

		17

		73

		M

		31.

		Redusere pers.møter, lite vikar, Nedre Bekkelaget

		55

		15

		40

		L

		32.

		Akivt tiltak igangsatt, Rødstua

		9

		0

		9

		M

		33.

		Lønnsmidler +, Sykelønnsref, Skredderstua

		361

		0

		361

		M

		34.

		Redusere innkjøp pers.møter, lite vikar, Munkelia

		67

		0

		67

		M

		35.

		Reduserer driftsmidler, Rosenhagen

		74

		0

		74

		M

		Sum Enhet for barnehager 2 (Sør)

		1 366

		34

		1 332

		Enhet for hjemmesykepleie

		36.

		Brukertid økes fra 57 % til 60 %, er oppnådd 60% i mai-09 men øk.gevinst kommer i etterkant

		2 000

		600

		1 400

		S

		37.

		Økt effektivitet på vikarer til 65 %,kan måles gjennom kontroll av arb.lister på planlagte vikarer .Mangler gode verktøy for å rapportere gevinst

		100

		25

		75

		M

		38.

		Innføre Kompass i alle distrikter, er igangsatt 1 distrikt, 15/9 i ytterligere 1 distrikt. Øk. gevinst kommer

		500

		0

		500

		M

		39.

		Reduksjon av sykefravær, dvs kortidsfravær som utløser vikarbehov. Tettere oppfølging samt arb.giverperioden

		500

		0

		500

		M

		40.

		Innføre håndterminaler. Innført i 1 distrikt - Søker fritak fra arb.giverperioden for 10 ansatte - Øk. gevinst kommer

		0

		0

		0

		M

		41.

		Vakanse fagutviklingssykepleier, gjelder fra 1.9.2009

		120

		0

		120

		M

		42.

		Innføring av håndterminaler i alle distrikt.Øk. gevinst kommer etter hvert når innført i alle distrikt

		300

		300

		M

		43.

		Mottatte prosjektmidler, benytte egne ressurser i prosessen

		200

		0

		200

		M

		Sum Enhet for hjemmesykepleie

		3 720

		625

		3 095

		Enhet for praktisk bistand

		44.

		Reduksjon personalmøter kr 9000 pr møte,

		68

		54

		14

		L

		45.

		Reduksjon sykefravær

		67

		30

		37

		M

		46.

		Organisere mer effektivt, hj.hj går ut tidligere om morgenen besp. 7 timer hver dag, dvs 56000 kr pr mnd

		560

		280

		280

		L

		47.

		Holdt halv stilling ledig

		60

		30

		30

		L

		Sum Enhet for praktisk bistand

		755

		394

		361

		Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne

		48.

		Økt innsats på å få klienter over på annen inntekt (arbeid/trygd) og styrking av mottak

		2 775

		1000

		1 775

		M

		49.

		Bestride faktura felleskostnader 2008

		98

		15

		83

		M

		50.

		Ruskonsulent gjennomgår kjøpsplasser m/saksbeh. med henblikk på statlig behandling

		164

		0

		164

		M

		51.

		Fortsatt holde stillinger vakant v/sykefravær hvis mulig

		210

		210

		0

		M

		52.

		Krav for husleie - SYE 

		642

		642

		0

		L

		53.

		Feil passiv prognose

		-54

		-54

		M

		54.

		Herregårdsveien. Besparelse lavere bemanning

		110

		0

		110

		M

		55.

		Marmorberget. Besparelse vakanse jfr. noe økt vikarbruk

		218

		128

		90

		56.

		Aktivitetshuset Gnisten. Besparelse lønn 

		32

		0

		32

		M

		Både sum av tiltak og oppnådd er revurdert/justert jfr. status pr. mai.

		SUM enhet for VSV

		4 195

		1 995

		2 200

		SUM Bydel Nordstrand

		13 418

		4 733

		8 685

		Disse korrektive tiltakene er basert på detaljert og konkret rapportering. Hensiktsmessigheten med denne konkretisering og detaljrikdom må vurderes løpende.

		2. Budsjettjusteringssak -  tiltak som er inkludert i den aktive prognosen som følge av budsjettjusteringssaken vedtatt av bydelsutvalget den 18. juni er følgende:

		(Risiko vurderes etter H=Høy, M=Middels og L=Lav)

		Tiltak vedtatt iverksatt jfr.

		Bud.just.sak  2009

		Status oppnådd effekt pr. juli

		 2009

		1.1

		1.

		Si opp avtale om kjøp av dagsenterplasser for 3 brukere – og etablere tilsvarende tilbud i egen regi for 2 brukere. Tilbud for 1 bruker avvikles da vedkommende ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet, enhet for bo- og dagtilbud. Helårsvirkning gjelder for 2010.

		124

		124

		L

		2.

		Åpner adgang for å søke permisjon uten lønn i stille perioder.

		50

		9

		L

		3.

		Det er igangsatt arbeide med å forbedre alle rammeavtaler, andre avtaler og kontrakter.  Potensiale på forbedringer tilknyttet kjøp av tjenester/tjenesteproduksjon.  For 2009 gjelder dette i det alt vesentlige avtaler som inngås ved enhet for bestiller.  Besparelse for 2010 er basert på et grovt anslag. Dette er et tiltak som kobles opp mot metodisk bruk av helhetlig risikostyring.

		100

		0

		M

		4.

		Reduksjon av kommunale midler som følge av økte tilretteleggingstilskudd fra NAV. Ledere kan jobbe aktivt med dette, der hvor de har sykmeldte med fysiske problemer. Informasjon og framgangsmåte finnes på  bydelens intranett. Det er  i utgangspunket ikke budsjettert med innkjøp av møbler og lignende, men nødvendige innkjøp innspares

		20

		0

		L/M

		5.

		Enhet for barnehager selger forelderveiledning til private barnehager ved bruk av egne ansatte.

		5

		0

		L

		6.

		Betaling for barnehageplass ved hovedopptak trer i kraft snarest mulig etter 1. august i 2009. For 2010 gjelder at plass stilles til disposisjon tidligere enn vi makter i 2009.Tettere oppfølging tilknyttet målsettingen om å ha fullt belegg med barnehageplasser.  

		100

		0

		L

		7.

		Bedre tverrfaglig samarbeid innen fysioterapi-, ergoterapi- og hjemmetjenesten som skal medvirke til mer individuell tilrettelegging i hjemmet (LEON-prinsippet). Kostnadsbesparelsen av tiltaket er å reduksjon av sykehjemsplass. 

		350

		0

		L

		8.

		Husleiereduksjon.

		140

		0

		L

		9.

		Nye regler I statlig bostøtteordning medfører besparelser. 

		450

		70

		L

		10.

		Koordinere innkjøp slik at man får flere samlefaktura, dette reduserer utgifter til gebyr.

		30

		0

		L

		11.

		Flere prosjekter med finansiering kan redusere utgifter da prosjektfinansieringen dekker noe av allerede løpende lønnskostnader.

		15

		0

		L

		12.

		Utnytte muligheten for økte sykepengerefusjoner. Tiltaket er å forbedre søknader for fritak for arbeidsgiverperioden  for kronisk sjuke og gravide.

		100

		0

		M

		13.

		Forbedre fraværsmarkering  i CP slik at det unngås gebyr for telefonhenvendelser fra 02180. 

		20

		0

		L

		14.

		Redusere kopieringsutgifter ved å benytte tosidig kopiering.  I tillegg skal man i størst mulig grad benytte  nettverksskriver som er billigere i bruk. Det vil også bli vurdert strengere bruk med tilgang til fargeprinter. 

		10

		4

		L

		15.

		Økt volum/og eventuelt pris ved utleie av lokaler, dette gjelder i hovedsak barnehagelokalene.

		10

		0

		L

		16.

		Ved enkelte tjenestesteder skal bruker av lokalene foreta gulvvask selv. Gjelder Fagforbundets lokaler og Gnisten aktivitetshus. Ved Gnisten aktivitetshus kan dette inngå som element hvor også brukerne kan delta.

		17

		0

		L

		17.

		Redusere strømbruket i bydelen.  Tiltak iverksettes gjennom bestemmelser nedfelt i overordnet prosedyre. Denne utløser krav til tilpasset prosedyre ved det enkelte tjenested.

		100

		10

		L

		18.

		Redusere portoutgifter ved å bruke internpost bedre

		5

		0

		L

		19.

		Redusere taxiutgifter ved å samordne skyss bedre, evt benytte billigere transport. Detaljerte bestemmelser vil bli utformet.

		50

		13

		L

		20.

		Redusere portoutgifter ved å sende lønnslippen via epost.  Dette er et resultat av sentralt prosjekt.

		15

		0

		M

		21.

		Redusere portoutgifter ved å benytte efaktura samt benytte post til barnehagens barn direkte i hyllen til barnet der dette er  hensiktsmessig. Hvis dette skulle medføre økt behov for purring og vanskeligheter med innbetaling må tiltaket revurderes. 

		25

		0

		L

		22.

		Reduserte utgifter til spesialtransport ved opphør av kjøpsavtaler. 

		40

		0

		L

		23.

		Reduksjon av driftsutgifter, miljøterapitjensten.

		6

		1

		L

		24.

		Glimmerveien, besparelse ved mindre innleie av vikarer i vakante vakter

		20

		0

		M

		25.

		Reduksjon av driftsutgifter tilknyttet dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

		10

		10

		L

		26.

		Redusere all kurs/seminarer som ikke er omfattet av OU-midler

		180

		47

		L

		27.

		Effektivisering enhet for bo- og dagtilbud, ledige vakter. Dette er en generell effektivisering hvor alle boliger skal delta.

		400

		140

		L/M

		28.

		Effektivisering ved Helsestasjonen – mer detaljert framstilling vil skje ved den løpende oppfølging.

		250

		250

		L

		29.

		Boligkontoret / Marmorberget økt husleie

		50

		14

		L

		30.

		Refusjon utlegg NAV

		250

		42

		L

		31.

		Pensjon - forbedre prognosen

		648

		0

		M

		32.

		Kontraktsbrudd UKE, Apo-kjeden

		20

		0

		L

		33.

		BAV, mindre utgifter møbler

		20

		20

		L

		34.

		Nattjenesten på hjemmesykepleien reduseres fra 4 til 3 ansatte mandag til fredag. Alle vedtak er gjennomgått  og tilpasset den enkelte bruker for å redusere bruk av nattjenesten. Noen brukere har fått sin tjeneste overført til kveld uten reell konsekvens for bruker.

		360

		90

		L

		35.

		Hjelpepleierstilling 100 % i hjemmetjenesten inndras fra 1.9.2009. Denne stillingen har ikke hatt direkte brukertid. Vedkommende går over i 60 % stilling i Bekkelaget distrikt og 40 % konsulentstilling. Oppgaver fordeles til teamsykepleier og avdelingssykepleier.

		160

		0

		L

		36.

		Omgjøring og reduksjon av stillinger i innsatsteamet i enhet for bestiller. Turnus i helg sies opp med virkning fra 01.07.09 slik at innsatsteamet arbeider  hver dag frem til kl 18.00 mandag til fredag. Endringen består i at arbeid i helgene utgår. Innsatsteamet reduseres fra 6 til 4 ansatte.  2 overtallige konsulenter f.o.m. 17.08.09 – hvorav den ene går inn i ledig saksbehandlerstilling og den andre vurderes opp mot andre stillinger i bydelen/kommunen. Liten effekt 2009 da tiltaket i det vesentlige er medtatt i prognose pr 30.4.2009. Det tas sikte på at en hjelpepleier gjøres om til fysioterapeut i forbindelse med budsjett 2010

		90

		0

		L

		37.

		Reduksjon av barnehagenes driftsbudsjetter.

		100

		34

		M

		38.

		Vakanse 50% stilling Krystallen, enhet for bo- og dagtilbud. Vernepleier holdes vakant fra 1.7 og ut året 

		135

		0

		M

		39.

		Storåsveien bofellesskap. Vakanse 30 % miljøterapeutstilling fra 01.09- ut året  

		40

		0

		L

		40.

		Konsulentstilling holdes vakant  fra 1.9.2009 i hjemmetjenesten. Oppgaver fordeles på flere stillinger midlertidig. Dette gjelder en administrativ stilling i 30%.

		50

		50

		L

		41.

		Fagkonsulent stilling 80% i hjemmetjenesten holdes vakant grunnet fødselspermisjon fra 1.9.2009. Oppgaver fordeles på tjenestelederne og enhetsleder. Vil medføre mindre tid til faglig opplæring høsten 2009 og kan føre til noe økt arbeidsmengde.  Kr 120.000 innsparing er allerede lagt inn i prognosen.

		60

		0

		L

		42.

		Utsette ansettelser generelt. Det er muligheter for vakanser i enhetene. Å holde stillinger vakante vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, og vil bli gjennomført for kortere eller lengre periode basert på vurdering av forsvarlighet.

		75

		0

		M

		43.

		Effektivisering enhet for veiledning og støtteordninger for voksne ved å holde 1 stillinger vakant, med hovedvekt  halv stilling et halvt år som økonomisk rådgiver (kjøpes fra boligkontoret)

		150

		22

		L/M

		44.

		Midlertidig organisere barnehager med felles styrer der det er hensiktsmessig og faglig forsvarlig.  

		500

		0

		L/M

		45.

		Effektivisering enhet for barnevern ved å holde 1 stilling vakant i 1 mnd.. Tiltaket er samlet sett  ut 2009, og vil bli spredd på flere stillinger.

		30

		15

		L

		46.

		I det vesentlige holde stillinger vakant andre halvår 2009 i enhet for service og forvaltning. 40% stilling som konsulent dekkes av eksterne prosjektmidler. 50 % stilling selges internt til sosialtjenesten.  Ressursen benyttes til økonomisk rådgivning sosialkontoret.

		300

		293

		L/M

		47.

		Bestillerenheten - reduksjon 8 dagsenterplasser for eldre i 4 mnd og reduksjon kjøp av 1 korttidsplass i 4 mnd. Ingen venteliste ved dagsentrene for tiden. Mulig å utnytte eksisterende plasser bedre ved at bestillerenheten følger opp antall brukere som er på dagsentrene hver dag slik at det er fullt belegg.

		500

		251

		L/M

		48.

		Effektivisering hjemmetjenesten, redusere overtid kr 300.000 og fristilling av ansatte til prosjekt som er eksternt finansiert kr 700.000 til prosjekt Kompass.

		1 000

		30

		L/M

		49.

		Enhet for forebyggende arbeid - holde stillinger vakant og foreta driftsbesparelser.  Deriblant holde en stilling i fysio- og ergoterapitjenesten vakant ut året. Dette kan medføre noe mer ventetid for brukerne. Utsetter innkjøp der det ikke er strengt nødvendig, samt holdt tilbake kursmidler der det ikke er påkrevd.

		350

		120

		L/M

		50.

		Inndragning av 50 % fotpleierstilling i hjemmetjenesten. Fotpleie er ikke en lovpålagt tjeneste. Brukere kan søke om privat fotpleie.

		50

		0

		M

		51.

		Produksjon av ”bydelskalender” med reklame/sponsorinntekter. Målgruppen er bydelens befolkning. Inntekter i form av reklame og salg.

		130

		0

		L

		52.

		Den siste del av avsetning (buffer)  benyttes.

		2 500

		0

		L

		53.

		Budsjetterte velferdsmidler trekkes inn.

		160

		0

		L

		54.

		Budsjetterte tildelinger av  frivillighetsmidler inndras. 

		120

		0

		L

		55.

		Prosjekt hovedrengjøring utgår.

		300

		0

		L

		56.

		Det er en forventet budsjettøkning tilknyttet økonomisk sosialhjelp på 3,4 mill kroner– som er en beregnet andel for bydelen i forhold til en total bevilgning til bydelssektoren på 100 mill kroner. 

		3 400

		567

		L

		57.

		Det er en reell situasjon at bydelen får en økt IKT-utgift for 2009.  Dette er utgifter som fordeles sentralt.

		-1 400

		0

		L

		58.

		Det er en forventet budsjettøkning tilknyttet pedagogisk fagsenter på 1,5 mill kroner– som er en beregnet andel for bydelen i forhold til en total bevilgning til bydelssektoren på 22 mill kroner til spesialpedagogiske tiltak. PPT utarbeider faglig vurdering tilknyttet enkeltvedtak. Vedtakskompetansen ligger på bydel og vår nåværende praksis er  på laveste nivå i forhold til anbefalingene.

		1 500

		1500

		L

		59.

		Bedre utnyttelse av eksisterende barnehagelokaler. Etter kartlegging av netto leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager, fremkommer det at minst 8 barnehager har areal nok til å ta inn flere barn.. Merinntak og eventuell etablering av smågrupper (barn med nedsatt funksjonsevne) er et samarbeid mellom enhet for barnehager, bestiller og pedagogisk fagsenter. Antall barn og barnas alder vil bli vurdert ut fra behov og kapasitet. Anslagsvis tas det inn ca. 25 barn under 3 år,  alternativt 50 over 3 år eller en kombinasjon av store og små.

		1 300

		143

		L/M

		60.

		Prosjektmidler tilknyttet NAV-etablering, særskilt overført fra 2008 til 2009.  

		-1 630

		0

		L

		61.

		Merinntekter ressurskrevende brukere, overført fra 2008 til 2009

		1 680

		0

		L

		62.

		Mindreinntekter statlig refusjon spesialpedagogiske tiltak

		-50

		0

		L

		Sum korrektive tiltak

		15 590

		3 869
































































































































































































































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 4/09 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Frode Woldsund (KrF) 
Tom Lium (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
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Lise Tostrup Setek (A) 
 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
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Sak 41 /09  Innkalling og sakskart til møte 08.06.2009 - HOS- 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 08.06.2009 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Det ble bemerket at sakskartet på nettet er merket med feil møtedato, 8. mai i stedet for 8. juni 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes til møtet 08.06.2009 med merknad 
 
 
 
 


 Sak 42 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 04.05.2009 - HOS- 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 04.05.2009 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 04.05.2009 godkjennes 
 
 
 
 
 
 







 


 Sak 43 /09  Avviksrapport april 2009 for Bydel Nordstrand 
 
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 anbefales vedtatt    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees.     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering.     
 
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 anbefales vedtatt    
 
 


 


 Sak 44 /09  Tertialstatistikk Bydel Nordstrand - 1. tertial 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  


 
Til arbeidsutvalget:                           
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk 1. tertial 2009 for Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdoms og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:                          
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:             
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:    
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:     
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
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 tas til orientering 
 


 


 Sak 45 /09  Tertialrapport pr 1. tertial 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  


 
Til arbeidsutvalget:                           
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk 1. tertial 2009 for Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdoms og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonehemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:                          
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:             
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:    
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 







Til bydelsutvalget:    
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
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 anbefales vedtatt 
 


 


 Sak 46 /09  Budsjettjustering-Juni 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget : 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget.    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget.   
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget har på dette stadium ikke avvikende syn til de arbeidsmiljømessige 
beskrivelser som framkommer i denne sak med vedlegg.     
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering for Bydel Nordstrand vedtas for tiltak 
merket ”politiske vedtak”.  


2. De administrative tiltak tas til orientering. 
3. Bydelsdirektøren bes iverksette ytterligere korrektive tiltak hvis denne saks tiltak ikke 


gir den beregnede økonomiske effekt. 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen voterte over bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak fikk ble vedtatt med 4 stemmer  (2 H, 1 FrP, 1 V) 
3 stemte i mot (1 KrF, 2 A) 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget. 


 


Sak 47/09  Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender handlingsplanen 2009-2011 til behandling i :  
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Handlingsplanen 2009-2011 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 


 


Sak 48 /09  Kommunale - private barnehager 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 







 Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 


1. Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
2. Dersom bydelen, på egen hånd, skal utføre et ressurskrevende utredningsarbeid vil 


dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
2. Dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har 


vesentlig nye elementer i seg, vil bydelsdirektøren komme tilbake med ny sak til 
bydelsutvalget. 


 
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 innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
  
Møtet   hevet kl. 20.00 
 
 
 
Oslo, 10.06.2009 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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