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Sak 63/09    Innkalling og sakskart til møte 05.10.2009 - Helse- og 
sosial komite  

 
Arkivsak: 200800022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 05.10.09 63/09  
 
INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 05.10.2009 - HELSE- OG SOSIAL 
KOMITE  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 05.10.2009 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 10.09.2009 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
  

 
 

   1



 

Sak 64/09    Protokoll til godkjenning fra møte 31.08.2009  
 
Arkivsak: 200800023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 05.10.09 64/09  
 
PROTOKOLL TIL GODKJENNING FRA MØTE 31.08.2009  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 31.08.2009 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 10.09.2009 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 65/09    Avviksrapport august 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900829 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.09.09 92/09  
Eldrerådet 05.10.09  
Arbeidsmiljøutvalg 05.10.09  
Medbestemmelsesutvalg 05.10.09  
Rådet for funksjonshemmede 05.10.09  
Ungdomsrådet 05.10.09  
Helse- og sosialkomite 05.10.09 65/09  
Barn, ungdom og kultur komite 06.10.09  
Byutvikling, miljø og samferdsel 06.10.09  
Bydelsutvalget 15.10.09  
 
 
AVVIKSRAPPORT AUGUST 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 august 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport august 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, 17. september 2009 
 
 
 
 
Per Johannessen /s/                                                                     Inge Olav Solli  /s/ 
bydelsdirektør                                                                             økonomisjef 
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Sak 66/09    Tertialstatistikk Bydel Nordstrand - 2. tertial 2009  
 
Arkivsak: 200900459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.09.09 93/09  
Eldrerådet 05.10.09  
Arbeidsmiljøutvalg 05.10.09  
Medbestemmelsesutvalg 05.10.09  
Rådet for funksjonshemmede 05.10.09  
Ungdomsrådet 05.10.09  
Helse- og sosialkomite 05.10.09 66/09  
Byutvikling, miljø og samferdsel 06.10.09  
Barn, ungdom og kultur komite 06.10.09  
Bydelsutvalget 15.10.09  
 
 
TERTIALSTATISTIKK BYDEL NORDSTRAND - 2. TERTIAL 2009  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk 2.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 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2009 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det utarbeides 
en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Tertialstatistikk 1 i 2009 og årsberetning 2008. Disse er blitt tatt til etterretning/orientering av 
bydelsutvalget.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger  
Det vises til vedlagte tertialstatistikk.  
 
Sammendrag  
Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 2. tertial 2009 på tjenesteproduksjon og økonomi.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.  
 
Ytterligere vurdering  
Ut fra Fellesskriv 4/2009 skal det utarbeides tertialstatistikk for bydelene med innleveringsfrist 
11. september 2009. Denne er innlevert i henhold til fristen. 
 
 
 
Oslo, 17.09.2009 
 
 
 
Per Johannessen /s/        Inge Olav Solli /s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 67/09    Tertialrapport pr 2. tertial 2009 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.09.09 94/09  
Eldrerådet 05.10.09  
Arbeidsmiljøutvalg 05.10.09  
Medbestemmelsesutvalg 05.10.09  
Rådet for funksjonshemmede 05.10.09  
Ungdomsrådet 05.10.09  
Helse- og sosialkomite 05.10.09 67/09  
Byutvikling, miljø og samferdsel 06.10.09  
Barn, ungdom og kultur komite 06.10.09  
Bydelsutvalget 15.10.09  
 
 
 
TERTIALRAPPORT PR 2. TERTIAL 2009 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 2. 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  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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SAKSBEHANDLING  
 
VEDLEGG:  
Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN  
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det utarbeides en 
rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Tertialrapport 1 i 2009 og årsberetning 2008. Disse er blitt tatt til etterretning/orientering av 
bydelsutvalget.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger  
Det vises til vedlagte tertialrapport.  
 
Sammendrag  
Tertialrapporten er bydelens rapport pr 2. tertial 2009 på tjenesteproduksjon og økonomi.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.  
 
Ytterligere vurdering  
Ut fra Rundskriv 13/2009 skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 11. 
september 2009. Denne er innlevert i henhold til fristen.  
Byrådet skal i høst avlegge tertialrapport pr. 30.08.2009 (2. tertial 2009). Tertialrapporten fra  
byrådet til bystyret baseres på innhentede opplysninger fra virksomhetene. Dette rundskrivet gir  
informasjon om hvilke opplysninger den enkelte etat, bydel og kommunale foretak skal  
oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt hvilke tidsfrister som gjelder.  
 
 
 
Oslo, 17.09.2009  
 
Per Johannessen /s/                                                                Inge Olav Solli   /s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef  
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Sak 68/09    Omsorg pluss - forprosjekt ved Ljabrubakken  
 
Arkivsak: 200800196 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.09.09 95/09  
Eldrerådet 05.10.09  
Rådet for funksjonshemmede 05.10.09  
Helse- og sosialkomite 05.10.09 68/09  
Bydelsutvalget 15.10.09  
 
 
OMSORG PLUSS - FORPROSJEKT VED LJABRUBAKKEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Komiteer og råd tar underskrevet prosjektavtale for forprosjekt til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar underskrevet prosjektavtale for forprosjekt til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avtale om forprosjekt mellom Bydel Nordstrand og Omsorgsbygg Oslo KF 
Kravspesifikasjon for Omsorg + ved Ljabruhjemmet. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsdirektøren har nå underskrevet avtale om forprosjekt mellom Bydel Nordstrand og 
Omsorgsbygg KF. Avtalen innebærer at Bydel Nordstrand nå går videre med et forprosjekt 
med Omsorgsbygg KF. Forprosjektet innebærer to alternativer; Det ene er rehabilitering og 
ombygging av eksisterende bygningsmasse til 50 boenheter. Det andre alternativet innebærer 
riving og oppføring av nytt bygg med 56 boenheter. Hvilket alternativ som velges vil avgjøres i 
første fase av forprosjektet. Valg av alternativ vil avhenge av de to alternativenes fremdrift, 
byggets beskaffenhet og leiepris for leilighetene.  
 
Målet med prosjektet er å bygge minimum 50 boliger med størrelse 40 – 60 kvm etter konseptet 
Omsorg+.  
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Det skal søkes investeringstilskudd fra Husbanken. Byrådsavdeling for velferd og sosiale 
tjenester skal kvalitetssikre husbanksøknad om investeringsmidler. Dette forplikter Oslo 
kommune til å drive omsorgsboligene i 20 år. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok 06.03.2008 å etablere Omsorg+ i Bydel Nordstrand, primært i 
Ljabruhjemmets lokaler. Bydel Nordstrand så Ljabruhjemmet som svært egnet til et dette 
formålet, både med hensyn til beliggenhet og geografisk plassering i bydelen og størrelse.  Det 
var ønskelig å komme i gang så raskt som mulig med dette arbeidet da bydelen mangler et slik 
tilbud i omsorgstrappen. Bydel Nordstrand begynte høsten 2007 å planlegge Omsorg + i 
bydelen og fremmet derfor en sak til bydelsutvalget om dette 06.03.2008.  
 
Det ble nedsatt en brukergruppe sammensatt av representanter fra bydelen, Byrådsavdeling for 
velferd og sosiale tjenester og fra Omsorgsbygg. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon på 
bakgrunn av Oslo kommunes kriterier for Omsorg +. Det er deretter gjennomført en 
mulighetsstudie for Omsorg+ på eiendommen med to alternativer: 
1. Rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse til 50 boenheter 
2. Riving og oppføring av nytt bygg med 56 boenheter 
 
Mulighetsstudien ble sluttført gjennom utarbeidelse av en avtale om forprosjekt. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Gjennomføring av forprosjektet skal skje i samarbeid med en brukergruppe fra bydel 
Nordstrand slik at bydelen kan påvirke de løsninger som velges.  
 
Gjennomføringstiden av forprosjektet antas å være 6 - 8 mnd fra etablert prosjekteringsgruppe 
med anslått ferdigstillelse mai 2010. Grundigere framdriftsplan skal utarbeides. Dersom 
behandlingen i Plan- og bygningsetaten viser at omregulering er nødvendig kan oppstart av 
forprosjekt bli noe forskjøvet. Full omregulering antas å ta minimum 48 uker.  

 
 
Sammendrag  
Det er nå underskrevet en samarbeidsavtale mellom Bydel Nordstrand og Omsorgsbygg KF om 
et forprosjekt for bygging av Omsorg + ved Ljabrubakken 7, tidligere Ljabruhjemmet. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Intensjonen med ombygging eller nybygg skal være økonomisk forsvarlig og der leietaker kan 
tilbys en leiepris som er konkurransedyktig.  

 
Partene skal etter ferdig forprosjekt og før prosjektet igangsettes fremforhandle og signere en 
leieavtale basert på 20 års leietid eller lengre.    
 
Kostnader ved gjennomføring av forprosjekt anslås til 8 – 10 % av totale byggekostnader. 
Endelig kostnad bestemmes etter gjennomført konkurranse for anskaffelse av 
prosjekteringsgruppe. 
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Dersom prosjektet blir gjennomført skal de påløpte prosjekteringskostnadene inngå i de totale 
prosjektkostnadene. Dersom prosjektet stoppes etter forprosjektet forutsettes at påløpte 
kostnader dekkes gjennom tiltak fra overordnet bestiller (over bydelsnivå). 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Forprosjektet har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.  
 
Ytterligere vurdering 
En forutsetning for Omsorg+ konseptet er at det omfatter samlokaliserte omsorgsboliger og et 
døgnbemannet serviceareale med husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase 
for hjemmetjenesten. Tilbudet skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, 
fremme til aktivitet og frivillig innsats. Før beboerne flytter inn i bygget vil det gjennomgås 
hvor mange og hva slags personell som trengs til å utøve tjenestetilbudet der og planlegges i 
forhold til bydelens øvrige organisering og økonomi. 
 
 
 
Oslo 01.09.2009 
 
Per Johannessen /s/       Marie Anbjørg Joten /s/ 
bydelsdirektør                                                                          ass. bydelsdirektør 
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Sak 69/09    Avtaler om driftstilskudd til byelens private senior-
/eldresentre  

 
Arkivsak: 200500674 
Arkivkode: 332.0 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 24.09.09 96/09  
Eldrerådet 05.10.09  
Helse- og sosialkomite 05.10.09 69/09  
Bydelsutvalget 15.10.09  
 
 
AVTALER OM DRIFTSTILSKUDD TIL BYELENS PRIVATE SENIOR-
/ELDRESENTRE  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  

Eldrerådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget godkjenner driftavtalen for Nordstrand eldresenter, Simensbråten-
Ekeberg seniorsenter og  Bekkelaget seniorsenter for perioden 2010 til 2011. 

2. For de to sentrene der avtalen utløp 30.6.09 forlenges denne under samme betingelser 
ut året 2009. 

 
SAKSBEHANDLING  
Driftsavtalene for de private eldre-/seniorsentrene gikk/går ut h.h.v.1.7.09 og 31.12.09. 
Det har vært gjennomført felles forhandlinger med de tre sentrene om nye kontrakter.  
  
 
VEDLEGG:   
Driftavtaler for: 
- Nordstrand eldresenter 
- Simensbråten-Ekeberg seniorsenter 
- Bekkelaget seniorsenter 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært gjennomført forhandlinger med eldre/-seniorsentrene om nye driftsavtaler. I de 
foreliggende avtalene er det lagt vekt på likebehandling j.fr. tidligere vedtak.  
Nordstrand eldresenter er som tidligere tilført støtte til ett årsverk mer enn de andre grunnet 
senterets størrelse og utkjøring av mat. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Samarbeidsutvalget  la den 26.09.06. frem et notat vedr. eldre- /seniorsentrene der de bl.sa. 
skriver at bydelens bidrag til det kommunalt drevne og de private sentrene må være mest mulig 
likt. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
I de nye avtalene med bydelens private eldre/-seniorsentre er driftsstøtten fra bydelen følgende: 
dekking av sentrenes reelle husleie, tilskudd på kr. 425 000,- pr årsverk samt et generelt 
driftstilskudd på kr.50 000,- . Den nye avtalen er laget  med en varighet av 2 år. 
Tilskuddene tilsvarer antall årsverk i kommunens eget seniorsenter, Krystallen. 
 
Sammendrag  
Bydelen har reforhandlet kontraktene med bydelens tre private eldre-/seniorsentre. I de nye 
kontraktene er sentrene tillagt seniorveilederfunksjon overfor brukerne av senteret.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Forrige avtaleperiode med sentrene gikk over 4 år – og tilskuddet ble i denne perioden ikke 
indeksregulert. 
I den nye avtalen er tilskuddet pr. årsverk økt med 25 000,-, til  kr. 425 000,- 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Eldre-/seniorsentrene er et viktig bidrag i det forbyggende arbeidet blant eldre i bydelen. Det å 
være et sosialt møtepunkt med ulike tilbud er med på å forebygge ensomhet og sykdom.  
 
 
 
 
Oslo, 09.09.2009 
 
  
Per Johannessen/s/                                                  Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                         enhetsleder       
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	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 august 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Avviksrapport august 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. september 2009
	Per Johannessen /s/                                                                     Inge Olav Solli  /s/
	bydelsdirektør                                                                             økonomisjef
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Helse- og sosialkomiteen 
	Barn, ungdoms og kulturkomiteen 
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
	Rådet for funksjonshemmede 
	Ungdomsrådet 
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering
	Til medbestemmelsesutvalget: 
	Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering
	Til arbeidsmiljøutvalget: 
	Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering
	Til bydelsutvalget: 
	Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering
	VEDLEGG:  
	Tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2009
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk.
	Tertialstatistikk 1 i 2009 og årsberetning 2008. Disse er blitt tatt til etterretning/orientering av bydelsutvalget. 
	Det vises til vedlagte tertialstatistikk. 
	Sammendrag 
	Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 2. tertial 2009 på tjenesteproduksjon og økonomi. 
	Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten. 
	Ut fra Fellesskriv 4/2009 skal det utarbeides tertialstatistikk for bydelene med innleveringsfrist 11. september 2009. Denne er innlevert i henhold til fristen.
	Oslo, 17.09.2009
	Per Johannessen /s/        Inge Olav Solli /s/
	bydelsdirektør
	      økonomisjef
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Helse- og sosialkomiteen 
	Barn, ungdoms og kulturkomiteen 
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
	Til komiteer og råd: 
	Til medbestemmelsesutvalget: 
	Til arbeidsmiljøutvalget: 
	Til bydelsutvalget: 
	Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering
	Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand 
	I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk. 
	Tertialrapport 1 i 2009 og årsberetning 2008. Disse er blitt tatt til etterretning/orientering av bydelsutvalget. 
	Det vises til vedlagte tertialrapport. 
	Sammendrag 
	Tertialrapporten er bydelens rapport pr 2. tertial 2009 på tjenesteproduksjon og økonomi. 
	Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten. 
	Ut fra Rundskriv 13/2009 skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 11. september 2009. Denne er innlevert i henhold til fristen. 
	Byrådet skal i høst avlegge tertialrapport pr. 30.08.2009 (2. tertial 2009). Tertialrapporten fra 
	byrådet til bystyret baseres på innhentede opplysninger fra virksomhetene. Dette rundskrivet gir 
	informasjon om hvilke opplysninger den enkelte etat, bydel og kommunale foretak skal 
	oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt hvilke tidsfrister som gjelder. 
	Oslo, 17.09.2009 
	Per Johannessen /s/                                                                Inge Olav Solli   /s/
	bydelsdirektør       økonomisjef 
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:
	Rådet for funksjonshemmede
	Eldrerådet
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd: 
	Komiteer og råd tar underskrevet prosjektavtale for forprosjekt til orientering
	Til bydelsutvalget: 
	Bydelsutvalget tar underskrevet prosjektavtale for forprosjekt til orientering
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Avtale om forprosjekt mellom Bydel Nordstrand og Omsorgsbygg Oslo KF
	Kravspesifikasjon for Omsorg + ved Ljabruhjemmet.
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Bydelsdirektøren har nå underskrevet avtale om forprosjekt mellom Bydel Nordstrand og Omsorgsbygg KF. Avtalen innebærer at Bydel Nordstrand nå går videre med et forprosjekt med Omsorgsbygg KF. Forprosjektet innebærer to alternativer; Det ene er rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse til 50 boenheter. Det andre alternativet innebærer riving og oppføring av nytt bygg med 56 boenheter. Hvilket alternativ som velges vil avgjøres i første fase av forprosjektet. Valg av alternativ vil avhenge av de to alternativenes fremdrift, byggets beskaffenhet og leiepris for leilighetene. 
	Målet med prosjektet er å bygge minimum 50 boliger med størrelse 40 – 60 kvm etter konseptet Omsorg+. 
	Det skal søkes investeringstilskudd fra Husbanken. Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester skal kvalitetssikre husbanksøknad om investeringsmidler. Dette forplikter Oslo kommune til å drive omsorgsboligene i 20 år.
	Bydelsutvalget vedtok 06.03.2008 å etablere Omsorg+ i Bydel Nordstrand, primært i Ljabruhjemmets lokaler. Bydel Nordstrand så Ljabruhjemmet som svært egnet til et dette formålet, både med hensyn til beliggenhet og geografisk plassering i bydelen og størrelse.  Det var ønskelig å komme i gang så raskt som mulig med dette arbeidet da bydelen mangler et slik tilbud i omsorgstrappen. Bydel Nordstrand begynte høsten 2007 å planlegge Omsorg + i bydelen og fremmet derfor en sak til bydelsutvalget om dette 06.03.2008. 
	Det ble nedsatt en brukergruppe sammensatt av representanter fra bydelen, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og fra Omsorgsbygg. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon på bakgrunn av Oslo kommunes kriterier for Omsorg +. Det er deretter gjennomført en mulighetsstudie for Omsorg+ på eiendommen med to alternativer:
	1. Rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse til 50 boenheter
	2. Riving og oppføring av nytt bygg med 56 boenheter
	Mulighetsstudien ble sluttført gjennom utarbeidelse av en avtale om forprosjekt.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Gjennomføring av forprosjektet skal skje i samarbeid med en brukergruppe fra bydel Nordstrand slik at bydelen kan påvirke de løsninger som velges. 
	Gjennomføringstiden av forprosjektet antas å være 6 - 8 mnd fra etablert prosjekteringsgruppe med anslått ferdigstillelse mai 2010. Grundigere framdriftsplan skal utarbeides. Dersom behandlingen i Plan- og bygningsetaten viser at omregulering er nødvendig kan oppstart av forprosjekt bli noe forskjøvet. Full omregulering antas å ta minimum 48 uker. 
	Sammendrag 
	Det er nå underskrevet en samarbeidsavtale mellom Bydel Nordstrand og Omsorgsbygg KF om et forprosjekt for bygging av Omsorg + ved Ljabrubakken 7, tidligere Ljabruhjemmet.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Intensjonen med ombygging eller nybygg skal være økonomisk forsvarlig og der leietaker kan tilbys en leiepris som er konkurransedyktig. 
	Partene skal etter ferdig forprosjekt og før prosjektet igangsettes fremforhandle og signere en leieavtale basert på 20 års leietid eller lengre.   
	Kostnader ved gjennomføring av forprosjekt anslås til 8 – 10 % av totale byggekostnader. Endelig kostnad bestemmes etter gjennomført konkurranse for anskaffelse av prosjekteringsgruppe.
	Dersom prosjektet blir gjennomført skal de påløpte prosjekteringskostnadene inngå i de totale prosjektkostnadene. Dersom prosjektet stoppes etter forprosjektet forutsettes at påløpte kostnader dekkes gjennom tiltak fra overordnet bestiller (over bydelsnivå).
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Forprosjektet har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
	Ytterligere vurdering
	En forutsetning for Omsorg+ konseptet er at det omfatter samlokaliserte omsorgsboliger og et døgnbemannet serviceareale med husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase for hjemmetjenesten. Tilbudet skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, fremme til aktivitet og frivillig innsats. Før beboerne flytter inn i bygget vil det gjennomgås hvor mange og hva slags personell som trengs til å utøve tjenestetilbudet der og planlegges i forhold til bydelens øvrige organisering og økonomi.
	Oslo 01.09.2009
	Per Johannessen /s/       Marie Anbjørg Joten /s/
	bydelsdirektør                                                                          ass. bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til behandling i: 
	Eldrerådet
	Helse- og sosialkomite
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget godkjenner driftavtalen for Nordstrand eldresenter, Simensbråten-Ekeberg seniorsenter og  Bekkelaget seniorsenter for perioden 2010 til 2011.
	2. For de to sentrene der avtalen utløp 30.6.09 forlenges denne under samme betingelser ut året 2009.
	Driftsavtalene for de private eldre-/seniorsentrene gikk/går ut h.h.v.1.7.09 og 31.12.09.
	Det har vært gjennomført felles forhandlinger med de tre sentrene om nye kontrakter. 
	VEDLEGG:  
	Driftavtaler for:
	- Nordstrand eldresenter
	- Simensbråten-Ekeberg seniorsenter
	- Bekkelaget seniorsenter
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Det har vært gjennomført forhandlinger med eldre/-seniorsentrene om nye driftsavtaler. I de foreliggende avtalene er det lagt vekt på likebehandling j.fr. tidligere vedtak. 
	Nordstrand eldresenter er som tidligere tilført støtte til ett årsverk mer enn de andre grunnet senterets størrelse og utkjøring av mat.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Samarbeidsutvalget  la den 26.09.06. frem et notat vedr. eldre- /seniorsentrene der de bl.sa. skriver at bydelens bidrag til det kommunalt drevne og de private sentrene må være mest mulig likt.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	I de nye avtalene med bydelens private eldre/-seniorsentre er driftsstøtten fra bydelen følgende: dekking av sentrenes reelle husleie, tilskudd på kr. 425 000,- pr årsverk samt et generelt driftstilskudd på kr.50 000,- . Den nye avtalen er laget  med en varighet av 2 år.
	Tilskuddene tilsvarer antall årsverk i kommunens eget seniorsenter, Krystallen.
	Sammendrag 
	Bydelen har reforhandlet kontraktene med bydelens tre private eldre-/seniorsentre. I de nye kontraktene er sentrene tillagt seniorveilederfunksjon overfor brukerne av senteret. 
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Forrige avtaleperiode med sentrene gikk over 4 år – og tilskuddet ble i denne perioden ikke indeksregulert.
	I den nye avtalen er tilskuddet pr. årsverk økt med 25 000,-, til  kr. 425 000,-
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen
	Ytterligere vurdering
	Eldre-/seniorsentrene er et viktig bidrag i det forbyggende arbeidet blant eldre i bydelen. Det å være et sosialt møtepunkt med ulike tilbud er med på å forebygge ensomhet og sykdom. 
	Oslo, 09.09.2009
	Per Johannessen/s/                                                  Nina K. Lyng/s/
	bydelsdirektør                                                         enhetsleder      
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		Oslo kommune



		

		

		Bydel Nordstrand



		

		

		Bydelsadministrasjonen







Protokoll 5/09


		Møte:

		Helse- og sosialkomite

		



		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243

		



		Møtetid:

		Mandag 31. august 2009 kl. 19.00  


		



		Sekretariat:

		02 180

		





		Møteleder:

		Mona Verdich (H)

		

		



		

		

		

		



		Tilstede:

		Mona Verdich (H)


Frode Woldsund (KrF)


Tom Lium (H)


Ulf Stigen (FrP)


Gidske Spiten (V)- kom kl.20.00


Steinar Andersen (A)




		

		



		

		

		

		



		Forfall:

		Lise Tostrup Setek (A)

		

		



		

		

		

		



		Som vara møtte:

		Ingen

		

		



		

		

		

		



		I tillegg møtte:

		

		

		



		

		

		

		



		Møtesekretær:

		Tove Guldhav

		

		





Åpen halvtime


Informasjon :


· Helse- og sosial komiteen ønsker å bli orientert om brev fra Håkon Lie på neste møte


Eventuelt:


Saker behandlet under møte


1Sak 49 /09  Innkalling og sakskart til møte 31.08.2009 - Helse- og sosial komite


Sak 50 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 08.06.2009 - Helse- og sosialkomiteen
1

Sak 51 /09  Avviksrapport mai 2009 for Bydel Nordstrand
1

Sak 52 /09  Avviksrapport juli 2009 for Bydel Nordstrand
2

Sak 53 /09  Strategisk plan 2010 - 2012
3

Sak 54 /09  Bevillingssøknad fra AS Vinmonopolet - Vinmonopolet Lambertseter senter, Cecilie Thoresens vei 11-17
4

Sak 55 /09  Nordstrand eldresenter - Regnskap og årsrapport 2008
4

Sak 56 /09  Uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet - 19032009
5

Sak 57 /09  Tilsynsrapport etter anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 12.05.2009
6

Sak 58 /09  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009
7

Sak 59 /09  Tilsynsrapport etter uanmeldt tilsyn på  Midtåsenhjemmet - 02.06.2009
7

Sak 60 /09  Tilsynsrapporter - rapport Lambertseter alders- og sykehjem - uanmeldt besøk
8

Sak 61 /09  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 11.06.2009
9

Sak 62 /09  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 22.06.09
9




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


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 31.08.2009 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:


Innkalling og sakskart godkjennes til møte 31.08.2009


 Sak 50 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 08.06.2009 - Helse- og sosialkomiteen


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 08.06.2009 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 08.06.2009 godkjennes


 Sak 51 /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.


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 52 /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.


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 53 /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.


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 54 /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


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:


Helse- og sosialkomiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering


 Sak 55 /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.


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 taes til orientering.


 Sak 56 /09  Uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet – 19.03.2009


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget: 


Saken sendes til behandlng 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. 


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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt


Sak 57 /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 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG


Helse- og sosialkomiteens behandling:


Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader:


· Komiteen ber om en tilbakemelding fra sykehjemsetaten angående kostholdfaglig kvalitetskrav ved Lambertseter sykehjem


Votering:


Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader


Helse- og sosialkomiteens vedtak:


Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader


Sak 58 /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


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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt


 Sak 59 /09  Tilsynsrapport etter uanmeldt tilsyn på 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 


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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt


 Sak 60 /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.  


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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt


 Sak 61 /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


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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt


 Sak 62 /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


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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt


Oslo, 02.09.2009


Mona Verdich (H)


leder av helse- og sosialkomiteen
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BYDEL: Nordstrand BYDELSNR: 14


Utfylling av data utført av: Roger Westgaard Telefon: 23 49 50 25


 (navn og stillingsbetegnelse) Telefax: 23 49 50 50


E-postadresse: steinar.knutsen@bns.oslo.kommune.no


TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE


2009


01.05-31.08


PR. 2. TERTIAL 


Utskrift:  15:41    17.09.2009 Bydelsstatistikk pr. 1. tertial 2009
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 1 - 1  Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen: I hele 1000 
kroner


Til flyktninger hele 2009, jfr. kommunaldirektørens sak 3 586
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 0
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene 0
3. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten 440
4. Til andre driftsformål i bydelen 3 400
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 3 840
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -3 840
Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt eventuelle endringer i
DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak), virkning av kommunaldirektørens sak 30/2009 omberegning
av rammen som følge av fjorårets regnskap, sosialhjelpsavsetningen fordelt i kommunaldirektørens sak 17/2009 og
midlene fordelt i byrådssak 1088/09 Fordeling av sentral avsetning - 100 mill. til bydelene som følge av økte sosialhjelpsutgifter.
Jfr. brev til bydelene 26.06.2009.


BYDELENS KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
    og mindreinntekter/mindreutgifter) 
2. Har revisjoner av 2008-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:
Det er omdisponert 3 400 000 jfr. intern budsjettjusteringssak vedtatt av BU i juni 2009.


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


Antall 
hittil i år


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken 41
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken 2


VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 


Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 
celler merket med 0.


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 
obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".


Det kan settes inn nye rader, men ikke enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.
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Antall 
01.05-
31.08


Antall 
hittil i år


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 47 126
 2. Antall behandlede søknader… 18 108
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 18 108
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilget lån 26 41
 6. Antall avslåtte søknader 9 22


Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 52 142
 8. Antall behandlede søknader… 47 135
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 47 135
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 100,0%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 57 84
 12. Antall søknader som ble avslått 40 62
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 30 51
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 10 19
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 33,3% 37,3%
1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak


Antall hittil i år Antall 
 Tabell 1 - 4 Med Med Med Med Sum som er i 
 Bruk av private døgnovernattingstilbud varighet varighet varighet varighet tilbudet
(som hospits, hotell og pensjonat) < 1md. 1-3 md. 4-6 md. >6 md. pr. 


31.08
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 7 0 0 0 7 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 14 9 2 4 29 2
Sum antall personer 21 9 2 4 36 2


Kontrollformel 


Antall personer i tilbudet pr. 31.08 med opphold > 3 mnd. 0


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i med uten personer
tilbudet pr. 31.08   (som hospits, hotell og pensjonat) kvalitets- kvalitets-


avtale avtale  1)
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 1 2
Sum antall personer 1 1 2
1) Bystyrets måltall for 2009 er 0 Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor


Kontrollformel 


Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Det er knapphet på steder med kvalitetsavtale.  Defor må vi benytte steder uten avtale.  Vi jobber stadig med
å få personer over på andre botilbud og vi har ingen som har har vært i døgnovernatting over 6 mndr. som er der nå.


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til 
bolig 
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Antall Personer Personer Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer i steder i steder personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt m/avtale u/avtale ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud     1) innen 14 d besøkt besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08 etter inn- hvert hver planer


flytting kvartal måned 2)
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 2 2
Totalt 0 0 0 2 2


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 1


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 1


 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.05-31.08 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker


Andel < 2 
uker


Antall saker beh. administrativt 1583 152 2 1 0 0 1738 91%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.05-31.08  1) 


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker


Andel < 2 
uker


 Antall saker 1 4 0 0 0 5 20%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 
sosialsentrene pr. 31.08


Sosial-
senter 1


Sosial-
senter 2


Sosial-
senter 3


Gjennom-
snitt for 


alle sentre
  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx xxxx xxxx xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 7 7
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0 #DIV/0!
   -  for nysøkere (mottak): 2 2


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


Antall sosialsentre i bydelen: 1 fylles ut automatisk etter utfylling av navn på de(t) aktuelle senter


Angi navn på sosialsentrene:


Bruker-
under-


søkelse i 
sosial-


tjenesten  
*)   1)


Svar-
prosent 


ved under-
søkelsen  


*)   2)
Sosialsenter 1: Nordstrand sosialsenter 0,0% 0,0%
Sosialsenter 2: 0,0% 0,0%
Sosialsenter 3: 0,0% 0,0%


*) Forutsatt at det foreligger resultater fra brukerundersøkelsen på rapporteringstidspunktet
1) Andel brukere av sosialtjenesten (i % av antall besvarelser), som er "litt fornøyd" eller "svært fornøyd" (summen av disse)
2) Andel besvart av antall som ble spurt
Eventuelle kommentarer til gjennomføringen og resultatene (pr. senter) føres inn nedenfor:
Det vil ikke bli avholdt brukerundersøkelse på Nordstrand sosialsenter i 2009.
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  Tabell 1 - 11 - B Pr. 31.08
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Deltakere Deltakere SUM
  Antall personer i tiltak pr. 31.08 , (ikke akkumulert) finansiert finansiert deltakere


av av oppg.-
Aetat diff.midler


 Arbeidspraksis 3 0 3
 Lønnstilskudd   4 0 4
 Midlertidig sysselsettingstiltak 0 0 0
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør 0 0 0
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør 17 0 17
 Tiltak i attføringsbedrift 14 0 14
 Sum deltakere i tiltak 38 0 38


  Tabell 1 - 11 - C Deltakere 
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i regi av bydelen Pr. 31.08
  Antall personer i tiltak pr. 31.08 , (ikke akkumulert)
 Kvalifisering/hospitering - trygdede     1) 0
 Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere   2) 21
 Sum bydelstiltak 21
 Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av 
 deltakerlister, fremmøtelister, journaler.


1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstønad eller uføretrygd (ikke yrkesrettet attføring).


2) Sosialhjelpsmottakere som deltar i avklarings-/kvalifiseringsprogram eller hospitering i bydelen uten midler fra NAV Arbeid,
    minst 15 timers deltakelse pr. uke. Tiltaksdeltakere hos eksterne arbeidsgivere som får aktiv oppfølging fra bydelen,
    registreres ikke her.


  Tabell 1 - 11 - D Ant. del- Ant. del- 
  Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak takere takere


  i perioden - akkumulerte tall 01.05-31.08 hittil i år
 Ordinært arbeid 3 0
 Utdanning/verneplikt 0 0
 Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder 0 0
 Dagpenger 0 0
 Andre trygdeytelser 1 0
 Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå 10 0
 Sum bydelstiltak 14 0


Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.08      1) 28
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram,
    som er ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)


  
  Tabell 1 - 11 - E Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2008 hittil 31.08
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 35 20
 I statlig behandlingsinstitusjon 13 6
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 45 Sum 26


Kontrollformel 35  
Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2008.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
2)  Antall personer som har et tilbud den 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
     enn tilsvarende tall for 01.05-31.08
3)  Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.
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Antall 
klienter pr. 


31.08
1. Antall klienter som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)) 183
 A) - herav barn (0 -18 år) 47
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 136
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 15
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 22
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 39
  -  d) - herav med utviklingshemming 25
  -  e) - annet 35
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet 7
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP 25
 1)  Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5
    og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.


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


Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:
Ingen som er kvalifisert får avslag på søknad om IP. Det er vanskelig å rapportere på IP siden planene er spredt rundt i tjeneste-
apparatet.  Vi har til nå ikke noe sentralt register.  Antall planer bør være korrekte, men resten av tallene er noeusikre. Et register vil bli etablert.


FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


Tabell 2A - 1 - A  - Ansatte i 
barnehager pr.  31.08.2009


Komm. 
barne-
hager


Ikke-
komm. 
barne-


hager 1) SUM
  Antall barnehager i bydelen 29 70 99
  Antall ansatte i bydelens 
barnehager 436 397 833


  Antall ansatte omregnet til årsverk 414 345 759
  Antall ansatte med 
førskolelærerutdanning 131 116 247
Antall ansatte som styrer 24 27 51
Antall ansatte som pedagogisk 
leder 134 89 223
  Antall ansatte med dispensasjon 
fra kravet om 
førskolelærerutdanning 27 12 39
    - herav ansatt som styrer 0 1 1
    - herav ansatt som pedagogisk 
leder 27 11 38


1) Inkluderer familiebarnehager


Tabell 2A - 1 - B  - Pedagogiske 
ledere med dispensasjon fra 


kravet om 
førskolelærerutdanning pr. 


30.04.2009 Sum


Annen 
ped. 
Utdanni
ng 2)


Ikke 
annen 
ped. 
Utdanni
ng 3)


Annen 
ped. 
Utdanni
ng 2)


Ikke 
annen 
ped. 
Utdanni
ng 3)


Varig dispensasjon 0 0 0 0 0
Midlertidig dispensasjon 13 14 3 9 39
Sum 13 14 3 9 39
1) Inkludert familiebarnehager
2) Eksempler på annen ped. Utdanning: allmennlærer, faglærer, spesialpedag og barnevernspedagog.
3) Barne- og ungdomsfagarbeider tilhører kategorien "Ikke annen pedagogisk utdanning".


  Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08 - For 
klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)


Kommunale 
barnehager


Ikke-kommunale 
barnehager 1)
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Sum
46


635
14


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST
BARNEVERN


 Tabell 2 - 2 Antall
Meldinger til barnevernet i perioden 01.05-31.08 saker/


barn
 1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.05-31.08 95
 2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.05 0
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 95
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.05-31.08 5
 5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.05-31.08 89
 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.08 1
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 95


 8. Antall barn omfattet av meldingene 95


Kontrollformel


Merknader til tabell 2-2
Hvert barn regnes som en sak, jf. klientskjemaet til SSB, og fylkesmannens veiledningsskriv nr. 03/2001
Se også "Rutinehåndbok for barnevernstjenesten i kommunene" av mars 2007, kapittel 3.


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


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall ubehandlede meldinger pr. 30.04


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


Vedr. punkt 5:
 -   Dvs. at barnevernet har besluttet at det skal foretas en undersøkelse etter lov om
     barnevernstjenester § 4.3 (akuttsaker etter § 4.6 regnes også med her). Undersøkelsen behøver 
     ikke å være påbegynt ved registreringstidspunktet (pr. 31.08).
    Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2-3 pkt.1.


Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7


Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke


Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08


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


Pkt. 2:
Tall fra "før 01.05.09" 
gjenspeiler tall som er 
rapportert inn i 
tertialstatistikken pr. 30.04.
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  Tabell 2 - 3 Antall
  Undersøkelsessaker i barnevernet saker/
  og resultater av disse: barn


 1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.05-31.08 (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   1) 89
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra ifjor, (jf. årsstatistikk, 83
     tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr. 30.04) xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 172


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 19
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 0
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 0
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 0
   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 0
 6. Venter på tiltak 11
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 30


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0
 9. Søknad avslått 0
 10. Overført til annen bydel 1
 11. Samtykke trukket 0
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 42
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 43


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 31
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 9
 15. Fortsatt er under undersøkelse 90
 16. Sum ikke-avsluttede saker 99


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 28
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 5
17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 172


 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 165
  - herav innvandrerbarn 22
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 116


 1) Tallet hentes automatisk fra tabell 2-2 når den er utfylt. Sjekk samsvar! Kontrollformel


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall ikke avsluttede undersøkelsessaker  pr. 30.04
Vedr. punkt 4
Her skal også plasseringer av barnet sammen med familien tas med.  Eksempelvis senter for foreldre og barn, familieavdeling etc. 
 - jf. KOSTRA-barneverntiltak i familien
Vedr. punkt 18
Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, sør- og mellom-Amerika, Tyrkia og Øst Europa. 
"Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %: 58%
  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %: 100%
  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 23 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Kommentar til tabell 2-3: Sammenlignet med 2. Tertial 2008: Antallet nyopprettede underskelsessaker er stabilt, mens antallet overførte
undersøkelsessaker har økt. Noe færre saker venter på tiltak enn i 2.tertial. ( 11 mot 17). Andelen avsluttede
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undersøkelser innen 3 mndsfristen er på nivå med 2. Tertial 2008.


Sammenlignet med 1. tertial 2009 er fristoverskridelsene lavere ( fra 51 % til 42 % av sakene). Antallet undersøkelser
er redusert i 2. Tertial 2009 med 28 saker til 172.


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


Pr. 31.08 Hittil i år


Herav 
flyttet til 
andre 
bydeler 
hittil i år


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 173 215 0
  - herav i alderen 0 - 17 år 169 202 0
 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 58 72 0
  - herav i alderen 0 - 17 år 44 53 0
  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.08 1 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 1. ledd 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 2. ledd 1 xxxx xxxx
    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-25 0 xxxx xxxx
 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 231 267 0
 4)-  herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden xxxx 20 0
 5) Antall barn ventet på fylkeskomm.. tiltak  mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda 0 0 0
 6) Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet 0 0 0


 7) Akuttplasseringer xxxx 12 0


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1: Antallet barn under tiltak er økende; 32 flere barn er under tiltak sammenlignet med 1. Tertial 2009.
barneverntjenesten har tolket gyldig tiltaksplan som plan underskrevet av foresatte. Planer som har
muntlig samtykke og nye planer i aktive saker er ikke registrert i statistikken. Andelen tiltaksplaner
er lavere enn både 1 tertial 2009 og 2 tertial 2008.


Pr. 31.08
 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 178
  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 114
 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 64,0%
 3) Antall barn under omsorg totalt      2a) 34
  - herav barn med gyldig omsorgsplan     2b) 27
 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 79,4%
 1a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-4, 4-24 eller 4-26.
 1b) Samme som 1a), pluss ferdigstilt tiltaksplan  i henhold til hovedtiltakets §, og der planen var gyldig ved periodeslutt.
 2a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-12, 4-8,2. eller 4-8,3.
 2b) Samme som 3a), pluss ferdigstilt omsorgsplan, og der planen var gyldig ved periodeslutt.
Alle tall kan hentes fra halvårsrapporten til fylkesmannen. Ref. egen Familiamelding.


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


  


 


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


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


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


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


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


Definisjoner på ulike botilbud  for eldre og funksjonshemmede:


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


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


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


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


Menn 3 3 17 14 8 32 41 31 149
Kvinner 1 11 10 21 21 69 136 133 402
Sum egne beboere 4 14 27 35 29 101 177 164 551
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 1 14 33 29 99 167 154 497
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 2 10 10 22
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 8 12 2 0 0 0 0 22


 - i barneboliger/avlastningsboliger 4 5 1 0 0 0 0 0 10
Kontrollsum 4 14 27 35 29 101 177 164 551
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
2) 0 1 2 6 5 15 12 12 53
 - i skjermet plass for demente 0 0 4 1 8 15 31 25 84
Sum 0 1 6 7 13 30 43 37 137


1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys
   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Bruk rapport nr 3-1-B i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


Andel beboere i korttidsplasser som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 9,6%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


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


Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08      1)     2) Komm. Fast Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. plass plass plasser


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Fagertun sykehjem 3 3
Søster Ninas sykehjem 4 4
Granås sykehjem 1 1
Valstad sykehjem 1 1
Villa Skaar 5 5
Spaniaplasser - Altea 5 5
 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 14 5 19


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Ås avlastningshjem 8 8
Nøstret bo- og behandlingssenter 3 3
Hvalheim bo- og behandlingssenter 1 1
Holtet bosenter og verksted 1 1
Skjæggerud Bo- og omsorgshjem 1 1
Solstad bo- og omsorgssenter 1 1
Trollhaugen seniorsenter A/S 1 1
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 16 0 16
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 30 5 35


Bruk rapport nr 3-1-D1 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B


 Kommentarer:


Antall pasienter
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.08     1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. plasser


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Storåsveien bokollektiv 14 3


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 3


 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys 
    hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
Bruk rapport nr 3-1-D2 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008
      Kommentarer:
Bolig som er hjemlet som institusjon som vi drifter selv i bydelen


Tabell 3 - 2 - A
Tid på ventelister til fast plass i 
sykehjem pr. 31.08      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
stått på venteliste til < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:    2) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 0 1 0 0 1 0 0 2
 b) I somatiske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 c) I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 d) I andre institusjoner   2) 0 0 0 0 0 0 0 0
 e) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0


Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 0 1 0 0 1 0 0 2
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 0 1 0 0 1 0 0 2
Bruk rapport nr 3-2-A i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 97,5


1) Sykehjem som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Personer i sykehjemsplass som venter på plass ved et annet sykehjem skal ikke medregnes her.


    tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 28,3
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass 44,4
- Herav saksbehandlingstid for søknad om korttidsopphold i inst. 19,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 67,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie minus
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.05-31.08
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.
Bruk rapport nr 3-2-B i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 31.08  - Institusjonstjenesten        1)


Tidsintervall


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. tidsbegrenset opphold er opphold der vedtak og 
innskriving  
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Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei JA


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert? Mnd/år 03/2009


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


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


31.08    1)


Mottaker
e av 


BARE 
hjemme-
syke-pleie


Mot-
takere av 


BARE 
praktisk 
bistand


Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester


SUM mot-
takere 


Herav 
antall mot-
takere med 


private 
tjeneste-


ytere
 Antall mottakere 0-49 år 58 83 18 159 14
 Antall mottakere 50-66 år 39 65 42 146 21
 Antall mottakere 67-79 år 63 134 78 275 91
 Antall mottakere  80-84 år 60 139 112 311 86
 Antall mottakere  85-89 år 66 191 186 443 133
 Antall mottakere ≥ 90 år 33 87 126 246 77
 SUM - alle aldersgrupper 319 699 562 1580 422
 Sum mottakere ≥ 80 år 159 417 424 1000 296
Bruk rapport nr 3-5A i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008


 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap
   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.


  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 


timer i hjemmetjenesten


Antall 
vedtakstim
er hittil i 


år


Antall 
utførte  


vedtaksti
mer hittil i 


år
Antall timer praktisk bistand 17 509 16 379 Kommentar:
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 6 104 4 974 Har lagt inn snitt pr mnd hittil i år.
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 8 775 8 775 Mht utførte timer er praktisk bistand-
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 2 630 2 630 opplæring i daglige gjøremål, BPA og
Antall timer hjemmesykepleie 4) 10 763 9 497 hjemmesykepleie innenfor kategorien


217 217 psykisk helsearbeid satt lik
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 28 271 25 876 vedtakstimer.Har ikke eksakte utført tall 


Bruk rapport nr 3-5B (a-k) i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008
1) Praktisk bistand - daglige gjøremål - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. (Gjelder bistand til 
dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og personlig stell)
2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. (Formålet 
med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 
matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.
3) Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. Skal 
registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).
4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.


- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre
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  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.08


  Antall innbyggere i bydelen    1) 39174 3661 2384 481 2865


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,78% 7,51% 31,63% 51,14% 34,90%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2009. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.08 - korr.s.hj.beb.-marka"  (fargede kolonner)
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2008


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 32,2
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 4,6
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 8,1
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1,1
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.
Bruk rapport nr 3-7 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008


Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 74%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): 09/08
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten


Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":
Flertallet av brukerne er fornøyde. Brukere som mottar hjemmesykepleie er generelt sett mer tilfredse. Utarbeidet en handlingsplan


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


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)
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BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og omsorgsformål -
etter kjønn og alder, pr. 31.08     1)


Antall 
beboere 0-


17 år


Antall 
beboere 
18-49 år


Antall 
beboere 
50-66 år


Antall 
beboere 
67-74 år


Antall 
beboere 75-


79 år


Antall 
beboere 80-


84 år


Antall 
beboere 85-


89 år


Antall 
beboere 90 


år +
SUM antall 


beboere
Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 4 6 3 3 2 0 18
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 23 7 0 0 0 0 0 30
Personer med psykiske lidelser 0 17 8 1 0 0 0 0 26
 SUM menn 0 40 19 7 3 3 2 0 74
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 2 3 3 1 4 4 17
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 21 4 0 0 0 0 0 25
Personer med psykiske lidelser 0 11 9 1 1 1 1 1 25
 SUM kvinner 0 32 15 4 4 2 5 5 67
 SUM menn + kvinner 0 72 34 11 7 5 7 5 141
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser


skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-A


FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


(I 1000 kroner)
"Ordinære" Flyktn./ pers


  Tabell 4 -1 sosialhjelps- m/opphold Sum
  Økonomisk sosialhjelp mottakere på humanitært pr.
  Regnskapsført pr.  31.08 grunnlag   1) 31.08


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 477 xxxxx 0 xxxxx 477
  Basisbeløp 9 057 365 0 9 422
  Husleie   3) 12 160 698 585 24 13 467
  Midlertidig botilbud   4) 713 0 0 0 713
  Boligetablering 350 0 61 0 411
  Renter/avdrag boliglån 201 0 0 0 201
  Annen hjelp til livsopphold 544 0 25 0 569
  Andre formål - tilleggsytelser 923 6 22 0 951
  Omgjøring til bidrag 47 -47 0 0 0
  Sum brutto  24 472 657 1 058 24 26 211
  Inntekter 0 0 0 0 0
  Sum netto 24 472 657 1 058 24 26 211
  1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.
  2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732)
   og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.
  3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.
  4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703


 Bydelens kommentarer til tab 4-1:


NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven
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Gj.snitt Gj.snitt
  Tabell 4  - 2 antall antall
  Antall aktive klienter pr. måned   1) 01.05-31.08 hittil i år
  2) 3)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 319 339,5
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 1,5 3,67
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 33 35,33
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 12,5 11,25
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 272 289,25
  Kontrollsum  (alle herav) 319 339,5


Kontrollformel:
1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.
2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Sumtallet for hele året deles med 12


Gj.snitt 
01.05-


31.08   1)


Gj.snitt 
hittil i år  


2)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 626 9 521


1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (sept., okt., nov., des.).
2) Summen for hele året deles med 08
Ref. OSKAR-melding


MÅLTALL OG PROGNOSER


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Andel 
01.05-
31.08


Prognose 
for hele 


året


Vedtatt 
måltall for 


i år


Avvik 
prognose - 


måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 100% 80% 20%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 100% 100% 95% 5%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 33% 33% 80% -47%


Kommentar til prognosen:


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


  Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. klient 
pr. md.


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


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal 
rapporteres på.  


Prognoser for årsresultatet skal være reelle.


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


rammen),  må dette kommenteres under respektive tabell.
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 Tabell P - 1-5 Antall 
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten som er i Vedtatt Avvik
kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat)    1) tilbudet Prognose måltall prognose-


pr. 31.08 hele året for i år måltall
 Antall barn under 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale 1 3 0 3
Sum antall personer 1 3 0 3
 Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovernatting  2) 0 0 0 0
1) Bystyrets mål er null.
 2) Med og uten kvalitetsavtale


Kontrollformel:    
Kontrolltall: Sum barn og voksne i perioden 01.05-31.08 med opphold > 3 md. (fra tabell 1-4) 6


Kommentar til prognosen:
Se tabell 1.5


FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
Barnevern


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


31.08 2009 2008 måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 3 md.  (i %).    1) 58% 70% 100% -30%
Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 6 md.  (i %).    1) 100% 96% 100% -4%


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


Kommentar til prognosen:


FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


Resultat
  Tabell P-4-2 01.05-31.08 Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. 2009
   i perioden 1)  2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 319 340
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 1,5 3
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 33 35
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 12,5 12
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 272 290
  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 9626 9000
1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.


Kommentarer til tabell P-4-2: Avhenger av den økonomisk utviklingen 2009.
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VEDLEGG 
 
2.2 Rapportering på drift. Bydel Nordstrand tertialrapport 2-2009 
 
2.2.1 Kort konklusjon 
Prognose pr 2. tertial 2009 viser et merforbruk på 10,202 mill kroner, dvs en forverring på 
4,800 mill kroner i forhold til juli måneds prognose på 5,402 mill kroner.  Prognosen i forhold 
til 1. tertial viser en økonomisk forbedring på 7 mill kroner. 
 
Merforbruket skyldes i hovedsak hjemmesykepleie både i kostnad pr utført time og antall 
utførte timer i forhold til budsjett, antall sykehjemsplasser og økonomisk sosialhjelp. 
 
På bakgrunn av avviksrapport for april som var basert på fullstendig avviksprosedyre og viste 
et merforbruk på 15,6 mill kroner ble det gjennomført en omfattende prosess med det mål å 
bringe budsjettbalanse bl.a ved 3 heldags tjenesteledersamlinger. Bydelsutvalget vedtok den 
18. juni kostnadsbesparende tiltak som i sum utgjorde 15,6 mill kroner.  
 
Endring i prognosen siden juli måned viser en forverring på totalt 4,8 mill kroner og består av 
3 forhold hvor det bygges på ny utvikling og en oppdatert risikovurdering: 


• Sykehjemsplasser forverres med 2,5 mill kroner 
• Barnevernsplasser forverres med 1,2 mill kroner 
• Tilknyttet kjøp av plasser ved Villa Enerhaugen er det forverret med 1,1 mill kroner.  


 
Endringene er i tidligere avviksrapporter benevnt som interne og eksterne risikoområder, men 
innarbeides nå i prognosen for 2. tertial for 2009. 
 
2.2.2 Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år 
Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år, med tillagte regnskapskorreksjoner, 
utgjør totalt –5,2 mill kroner.  Av dette utgjør –3,9 mill kroner utførerdelen av 
hjemmesykepleie, -1,9 mill kroner utførerdelen av praktisk bistand, -1,5 mill kroner 
økonomisk sosialhjelp, - 2,4 mill kroner på barnevern og +3,8 mill kroner tilknyttet bydel 
felles (midleritidige avsetninger som følge av budsjettjusteringssak). 
 
2.2.3 Avvik mellom budsjett ved årets start og regulert budsjett 
Bydelen hadde et netto budsjett på totalt kr 868 488 000 ved årets start.  Regulert budsjett 
utgjør pr. 2. tertial kr 872 653 000, altså en økning i rammen på totalt kr 4 165 000.  Bydelen 
har hatt følgende endringer i budsjettrammen: 


• kr 100 000,- Økning.  Språkstimulering førskolebarn 
• kr 610 000,- Økning.  Språkstimulering ikke søkere barnehage 
• kr   90 000,- Økning. Ungdomstiltak 2009 
• kr 386 000,- Økning. Ungdomstiltak større bysamfunn 2009 
• kr 3 586 000,- Økning. Flyktninger introduksjonsordning 2009 
• kr 18 074 000,- Reduksjon. Virkning årsregnskap 2008 (inntil bystyrets vedtak fattes) 
• kr 3 121 000,- Økning. Økt sosialhjelpsramme 2009 
• kr 8 600 000,- Økning. Barn med nedsatt funksjonsevne 
• kr 1 020 000,- Økning. Arbeidsplassert utdanning førskolelærere 
• kr 2 250 000,- Økning. Sykehjemsplasser i Spania 
• kr    346 000,- Økning. Justering økonomisk sosialhjelp 
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• kr      30 000,- Økning. Straksmidler, barne- og ungdomstiltak 
• kr   300 000,-. Økning. Tilskudd turnuslege 
• kr 1 800 000,- Økning. Spesialpedagogiske tiltak i førskolealder 


 
2.2.4 Avvik mellom regulert budsjett og årsprognose 
 
Prognose pr 2. tertial 2009 viser et merforbruk på 10,202 mill kroner, dvs en forverring på 
4,800 mill kroner i forhold til juli måneds prognose på 5,402 mill kroner.  Prognosen i forhold 
til 1. tertial viser en økonomisk forbedring på 7 mill kroner. 
 
Hovedårsak til den positive utviklingen siden 1. tertial er gjennomføring av 
budsjettjusteringer som inneholdt en budsjettinnstramming på 15,590 mill kroner.  
 
Merforbruket på 10,202 mill kroner skyldes hjemmesykepleie både i kostnad pr utført time og 
antall utførte timer i forhold til budsjett, antall sykehjemsplasser og økonomisk sosialhjelp. 
 
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 2. tertial 2009:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


 Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose pr 


2. tertial 


Aktiv 
prognose 


JULI 
Endring


 
Enhet for bestiller 498 727 500 816 333 696 336 000 -2 305 -11 987 -8 387 -3 600
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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 1 2 3 4 5 6 7 8 


 Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose pr 


2. tertial 


Aktiv 
prognose 


JULI 
Endring


Enhet for bestiller forts. 
Sykehjemsplasser utgifter: –9,45 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 til 508,9 plasser i 
mai, 512,6 i juni, 518,9 plasser i juli og deretter en markant reduksjon til 506,2 i august. Prognosen forutsetter en 
reduksjon av plasser siste halvår til 501 plasser i desember. Prognosen er justert i forhold til forrige måned og det 
forutsettes et gjennomsnittlig forbruk på 508,9 plasser gjennom 2009.  Gjennomsnitt forbruk av plasser i årets 8 første 
måneder er 512,1 plasser. 
 
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: – 3,09 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 3,085 mill kr, 
dvs en forverring på 1,100 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes at økte priser ved Villa Enerhaugen innarbeides i 
prognosen – det presiseres at bydelen vil fortsatt arbeide for en lavest mulig prissetting.  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 29 364 18 980 15 827 3 153 140 140 0
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 58 494 38 304 38 128 176 134 134 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 64 598 41 534 41 646 -112 1 760 1 760 0
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 28 640 17 288 18 279 -992 194 194 0
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 26 322 15 988 17 517 -1 528 1 893 1 893 0
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 235 149 -1 203 2 696 -3 899 -5 479 -5 479 0
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 0 237 -408 1 536 -1 944 -2 700 -2 700 0
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 69 768 47 007 47 108 -101 -3 338 -3 338 0
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 55 266 36 372 38 808 -2 436 -579 621 -1 200
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 
I tertialrapporten forverres prognosen med 1,2 mill kroner som følge av risiko for at bydelen må dekke kostbare tiltak for 
bruker. 
 
Prognosen forutsetter rettslig avgjørelse som medfører at det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.   
 
 
Økonomi - plan og budsjett 45 489 29 160 15 265 9 801 5 465 9 600 9 600 0
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 3 515 2 329 3 490 -1 161 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 2 702 1 726 1 315 411 60 60 0
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 3 622 2 339 2 018 320 100 100 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Det er noen besparelser tilknyttet driftsutgifter. 
 
SUM Bydel Nordstrand 868 488 872 653 569 216 574 408 -5 191 -10 202 -5 402 -4 800
 
Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose-grafen viser realitetstall fram til dags dato og deretter prognose ut året.  Årets 8 
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, mens det er en merkbar 
reduksjon for august måned. Prognosen videre tilsier en videre reduksjon i 2009: 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 
Prognose 2009 pr funksjon Prognose 


2. Tertial 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 
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 
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Prognose 2009 pr funksjon Prognose 
2. Tertial Kommentar 


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 -1 766


Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet 
alle institusjonsplasser.   
 
I tertialrapporten forverres prognosen med 1,2 mill kroner 
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Prognose 2009 pr funksjon Prognose 
2. Tertial Kommentar 


som følge av risiko for at bydelen må dekke kostbare tiltak 
for bruker. 
 
Prognosen forutsetter rettslig avgjørelse som medfører at 
det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.   


Sum Funksjonsområde 2B: 
Oppvekst -1 402


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 -8 374


 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: –9,45 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 til 508,9 plasser i mai, 512,6 i 
juni, 518,9 plasser i juli og deretter en markant reduksjon 
til 506,2 i august. Prognosen forutsetter en reduksjon av 
plasser siste halvår til 501 plasser i desember. Prognosen 
er justert i forhold til forrige måned og det forutsettes et 
gjennomsnittlig forbruk på 508,9 plasser gjennom 2009. 
Gjennomsnitt forbruk av plasser i årets 8 første måneder er 
512,1 plasser. 
 
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 
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Prognose 2009 pr funksjon Prognose 
2. Tertial Kommentar 


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 
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Prognose 2009 pr funksjon Prognose 
2. Tertial Kommentar 


til mai måned på 0,1 mill kroner. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: – 
3,09 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 3,085 mill kr, dvs en forverring på 
1,100 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes at økte 
priser ved Villa Enerhaugen innarbeides i prognosen – det 
presiseres at bydelen vil fortsatt arbeide for en lavest 
mulig prissetting.  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. 
 
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
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Prognose 2009 pr funksjon Prognose 
2. Tertial Kommentar 


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 -13 120


Sum Bydel ekskl. sosialhjelp -7 152


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 -10 202


 
 
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”. 
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Hovedhensikten er å ha en mest mulig optimalisert økonomioppfølging på hvert enkelt 
område i henhold til budsjettet. Prognosen er ut fra denne forståelsen et jevnlig evaluerende 
måldokument på hvorvidt man oppnår de aktive/korrektive tiltak for å bringe budsjettbalanse.  
I 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 


 
 
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 


2 500 M 


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


4 000 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 


3 000 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 ble det meldt likevel et merforbruk på 5,402 mill kroner – og pr 2. 
tertial er det økt til 10.202 mill kroner.  Bydelsdirektøren har 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 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 


 22







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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2.3 Investeringsprosjekter 
 
Barnehager Inventar og utstyr 105080  (i tusen kr) 


 


Kontogruppe Kapittel Regnskap 
2009 


Budsjett 
2009 


Avvik 


     
010-029 Byggtjenester nybygg 271 Byomfattende 


barnehageoppgaver  
864 1 663 799


042 Merverdiavgift debet 271 Byomfattende 
barnehageoppgaver  


0 0


Sum utgifter  1 663 799 
091 Bruk av lån 910 Lån -1 663 
Sum netto utgifter   799


Prosjekt 105080 Barnehager Inventar og utstyr 
Prosjektet ble igangsatt i 2005 jfr Byrådssak 1305/05.  Kostnadsramme i 2005 2,460 mill kr, 
hvorav 1,598 mill kr ble regnskapsført i 2005 og resterende 0,862 mill kr ble overført til 2006.  
 
Prosjektet ble i Byrådens sak 59/06 tildelt budsjettøkning med totalt med 2,630 mill kr slik at 
total budsjettramme pr 31.12.06 var 3,492 mill kr.  Prosjektet viste pr 31.12.2006 et 
mindreforbruk på 0,438 mill. kr som ble overført til 2007. 
 
Prosjektene ble i Byrådens sak 42, 63 og 76/2007 tilført henholdsvis kr 0,303 mill kr, 4,367 
mill kr og 1,033 mill kr slik at budsjett inkl y.disp viser totalt 6,141 mill kr.   Prosjektet viser 
pr 31.12.2007 et mindreforbruk på 2,264 mill kr. 
 
Prosjektet ble i Byrådens sak 46/2008 (KOU) tilført kr 1,920 mill kr. Sett sammen med y.disp 
fra 2007 på 2,264 mill kr utgjør dette et årsbudsjett på 4,184 mill kr. Prosjektet viser pr 
31.12.2008 et mindreforbruk på 1,663 mill kr. 
 
Mindreforbruket på kr. 1,663 ble ved avleggelse av årsregnskap for 2008 overført som y-disp 
til 2009. Det er regnskapsført kr 864 pr. 2 tertial 2009, og det vil påløpe kostnader utover året 
slik at årets y-disp forventes benyttet i sin helhet. 
 
 
Årsprognose for momsrefusjon 
 
(i tusen kroner) Regnskap hittil Regulert budsjett 


2009 
Årsprognose 
(forventet inntekt i 
2009 


Art 1780 
Investeringsmoms 


 
0


 
0


 
300
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4. Status for sykefravær 


 
Sykefravær hentet fra NLP (SFO og nyopprettede barnehager er utelatt for å få 
sammenlignbare tall):  
 


% 
Pr.31.07.08 


% 
Pr 31.07.09 


Kvinner: 11,3% Kvinner: 11,0% 
Menn: 7,7% Menn: 7,4% 
Totalt: 10,8% Totalt: 10,4% 
 
Sykefraværet viser en forsiktig nedgang, sammenlignet med samme periode i 2008.  
 
Bydel Nordstrand har iverksatt flere prosjekter for å fremme nærvær på arbeidsplassen og 
forhindre sykefravær. I 2008 ble Bestillerenheten, Bo- og dagtilbud og Veiledning – og 
støtteordninger og deler av hjemmetjenesten med i Kvalitetskommuneprogrammet hvor 
sykefravær med vekt på nærværsarbeid er en vesentlig del av programmet. Bydelen har også 
månedlige IA- verksteder i samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret, og 12 barnehager har 
også deltatt i ”barnehagesatsningen” i regi av NAV Arbeidslivssenteret.   
 
Vi ser tendenser til at arbeidet gir resultater, og i 2009 er det opprettet en 50% prosjektstilling 
som arbeider med oppfølging av sykefravær spesielt rettet mot tjenestesteder med høyt 
sykefravær. Vi ser at det er behov for målrettet arbeid i månedene fremover, dersom bydelen 
skal oppnå måltall som er tallfestet i budsjettdokumentet (9,5%).  
 
Bydelen har utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for et eventuelt pandemisk utbrudd som 
får innvirkning på sykefraværet. 
Bydelen analyserer også månedlige innrapporterte HMS- avvik for å kartlegge om det er 
behov for å iverksette tiltak/ opplæring knyttet til utsatte grupper som står i fare for å bli 
sykemeldt grunnet psykiske/ fysiske forhold på arbeidsplassen. Bydelen har også gjennomført 
medarbeiderundersøkelse som behandles i enhetene.  
 
Bydel Nordstrand har totalt sett god oversikt over tjenestesteder som har et høyt sykefravær. 
Nye tiltak iverksettes fortløpende og eksisterende tiltak analyseres/ vurderes.   
  
 
HMS arbeid 
 


• System som sikrer oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS 
området.  


 
 
Bydel Nordstrand benytter Elektronisk Kvalitetshåndbok. Her ligger alle prosedyrer 
tilknyttet bydelens virksomhetsområde, og hver prosedyre har direkte link til lovdata, hvor 
man finner oppdatert lovverk og gjeldende forskrift. Når lover og forskrifter endres i 
lovdata, vil denne oppdateringen/ endringen være tilgjengelig for alle ansatte i vår bydel i 
Elektronisk Kvalitetshåndbok. Alle våre HMS- prosedyrer er tilknyttet systemet. Det er et 
levende system som endrer seg i takt med løpende erfaringer, og ved endringer i forskrift 
eller lovverk: Når nye krav blir gjeldende, opprettes nye prosedyrer, eller gamle 
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prosedyrer revideres. I tillegg til opplysningene som fins i Elektronisk Kvalitetshåndbok, 
ligger også interne retningslinjer og rundskriv tilgjengelig på intranettet. Rundskriv som 
kommer fra sentralt hold, som påvirker daglig drift ved tjenestestedene, videresendes alle 
tjenesteledere via email.   
 


 
• Videreutvikling av eget HMS- system 
 
Bydelen er i gang med å kartlegge risiko i samarbeid med Veritas. (Helhetlig risikostyring 
HRS). Det er utarbeidet 12 ulike risikoanalyser, der bydelens svake punkter blir analysert. 
Analysene avsluttes i Oktober- 09, og tiltak iverksettes ut året og i 2010. 
 
Bydelen benytter Delta som avvikssystem. Her registreres alle avvik elektronisk, også 
HMS avvik. Det hentes ut statistikker over HMS- avvik hver måned, og på bakgrunn av 
dette iverksettes tiltak. Den siste tiden har Bydel Nordstrand hatt fokus på 
kompetanseutvikling for å forebygge og iverksette tiltak rundt ansatte som opplever vold 
og trusler om vold.  
Det er også nedsatt en arbeidsgruppe rundt Delta, der man gjennomgår bruken av Delta 
ved tjenestestedene og ser på behov og ønsker som melder seg ut fra de erfaringene som 
gjøres ved bruk av systemet. Hovedverneombudet og HMS- konsulent er med i denne 
arbeidsgruppen.  
Bydelen har gjort det mulig å sortere statistikk på flere viktige avvik innen HMS: 
Tidspress, mobbing, vold og trusler, trakassering, ergonomiske forhold med mer.   
 
Alle tjenestesteder rapporterer på HMS prosedyrer hver måned: prosedyrene gjennomgås 
på alle tjenestesteder hver måned med samtlige ansatte (minimum 75 %). 
 
Bydelen har også utarbeidet forslag til handlingsplan i AKAN-arbeid fremover. Det er 
laget spilleregler for alle ansatte rundt rus- og avhengighetsproblematikk. Det er viktig at 
planene er forankret i virksomheten og vi planlegger en storstilt satsning på AKAN-arbeid 
første halvår 2010. Bydelen har søkt OU – midler til dette formålet, som et ledd i å 
redusere sykefraværet (vi ser at vi har stort fravær blant unge arbeidstakere, at vi har 
mange avvik på legemiddelhåndtering, at vi har skadetilfeller på biler i hjemmetjenesten 
og at sykefraværet ved noen tjenestesteder er svært høyt).  
 
Vi vil med det første videreutvikle HMS- skjemaene til bruk ved tjenestestedene. Vi 
ønsker at skjemaene som benyttes i vernerunder etc skal ha løsningsfokusert tilnærming. 
Vi ser at dagens skjemaer har problemfokusert tilnærming. 


 
 
• Gjennomgang av quest- back undersøkelse.  
 
Virksomhetens quest- back undersøkelse er gjennomgått og Bydel Nordstrand har som 
mål å holde HMS i fokus også i tiden fremover. Bydelen har bra score på de aller fleste 
punktene, og prioriterer ukentlige møter mellom HMS- konsulent og hovedverneombud 
der HMS- tema drøftes.  
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I forslag til strategisk plan for innkjøp har bydelen satt som mål at alle tjenestesteder skal 
miljøsertifiseres. Bydel Nordstrand har foreløpig ikke kunnet prioritere dette området på 
grunn av bemanningssituasjonen. 
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7.  Bydel Nordstrand – utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader 
 
Del av rapport for 2. tertial 2009 
Verbalvedtak: Hovedgrep fra bydelen Fremdrift Status 
F2:  2 minoritetsrådgivere + 


en flyktningekonsulent 
arbeider med å bosette 24 
personer (kvote 2009) + 
restkvote 2008 = 3 
personer. 


Totalt 9 bosettinger pr. 
1/5 


Få ledigmeldte 
komm.boliger. Har 
samarbeid med 
utleiemegleren for å 
skaffe ytterligere 
leiligheter. I tillegg 
er det få som søkes 
ut av IMDI for tiden.


F12:  • Drift av 
frivillighetssentral
ene i bydelen kr. 
280.000,- 


• Frivillighetsmidler 
kr. 120.000,- 


• Bydelsprisen 2009 
kr. 4.000,- 


• Bydelsdagene kr. 
20.000,- 


Tildelt 
 
 
 
Under behandling 
 
Under arbeid 
 
 
Under arbeid 


Avsluttet 
 
 
 
Ikke tildelt 
 
Kunngjort i avisen 
 
 
Ikke overført 


K1:  Bydelen fanger opp de 
nye reglene. 


Under arbeid Ett barn har skyss til 
spesialbhg. med 
ledsager 


K2:  Det jobbes kontinuerlig 
for å sikre faglig god og 
samtidig kostnadseffektiv 
oppfølging. 


 65 vedtak pr d.d. 
etter 
Opplæringsloven § 
5-7. 


K3: Bydelen er positiv til at 
det at igangsettes en 
utredning om hvorvidt 
utdanningsetaten bør 
overta ansvaret for 
kompetanseheving i 
barnehagene.   


  


K17B:  Bydelen kan ikke foreta 
seg noe i saken 


  


H1:  Det skal etableres 
innsatsteam. Vil bestå av 
booppfølger i prosjekt + 1 
saksbehandler fra hvert 
av oppfølgingsteamene 


Innen 1/6 Arbeid med dette i  
gang. 


H2: Innsats fra booppfølger i 
prosjekt og ruskonsulent. 
Skal følge den enkelte i 
akutt tiltak særskilt opp. 


 Oppstart 01.06.09 


H4:  Bydelen har 3 private 
eldresentre, 
frivilighetssentral 
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H6:  Det er igangsatt prosess 
med å utarbeide 
kompetanseplaner.  
*) se merknad under 


Venter svar fra HEV  


H10:  Ny sats gjennomført 
01.01.2009 


  


H12:  Ny sats gjennomført 
01.01.2009 


  


H13:  Egenandeler vedtatt av 
BU 


  


H14: Utbetaler i h.h.t. normer   
H18:  Avvik meldes månedlig 


og i tertialrapport.  Fokus 
på å få klienter over på 
annen inntekt 
(arbeid/trygd).  
Intensivere arbeidet med 
å få aktuelle søkere til 
bostøtte (nye regler) 


Jobbes med 
kontinuerlig og 
rapporteres i h.t.t. 
retningslinjene 


Ligger an til en 
budsjettoverskridelse 
på 6 – 7 mill kr 
foreløpig.  Budsjettet 
er ikke i h.h.t den 
økonomiske 
utviklingen. 


H26  Nye priser tatt hensyn til i 
prognose 


  


H35  Følger bydelsbetalingen 
for de det gjelder. 


  


H62  Oppfølging av ettervern 
skal rapporteres på innen 
1/12-09, 
jfr.Byrådsavdelingen av 
19/2-09. 
Bydelen følger opp 
arbeidet med ettervern 
som beskrevet under 
status. 


 Barneverntjenesten 
praktiserer at 
ungdom som har 
vært under omsorg 
/behandling får 
ettervern  i mange 
saker. Man 
praktiserer også 
angrefrist på ca. 6 
mndr. Pr. 30/4 hadde 
barneverntjenesten 
20 ungdommer over 
18 år i ettervern. 


H65  Dette punktet dreier seg 
om at BFE skal utarbeide 
et tilbud. 
Barneverntjenesten har 
vært innkalt til 1 møte 
hvor det er gitt 
orientering, og bydelene 
har fått mulighet til å 
komme med innspill. 


Må besvares av BFE Må besvares av BFE


H68  Omsorg + er ivaretatt. 
Redusert husleie blir 
beregnet inn i prosjektet 


  


S2, 3, 4, 7,  S 2, 3, 4 tatt hensyn til. 
Ellers ingen merknader 
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S 7 BU sak i mai om 
deltagelse i byrådets 
prøveordning 
 


 
 
 
 
 


8 og 9:  må innføres på nytt i 
bydelens egen 
transportordning 


 1. juni 2009 


 
 
Til *) H6 
Kompass er et helhetlig styringssystem for boliger, hjemmesykepleie og sykehjem. Formålet 
med Kompass er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom rett bruk av kompetanse. 
Kompass omfatter ordning med tjenesteansvarlige (TA), primærkontakter (PK), riktig 
grunnbemanning og rapportering for styring. 
 
Bydel Nordstrand startet arbeidet med Kompass 18.08.08. Et distrikt i enhet for 
hjemmesykepleie og en bolig i enhet for bo- og dagtilbud har vært piloter for innføringen. 
Bydel Nordstrand skal innføre Kompass i hele enhet for hjemmesykepleie og hele enhet for 
bo- og dagtilbud.  
 
Kompass har kriterier for oppnevnelse av TA og PK. Det er sykepleier eller vernepleier som 
kan bli tildelt rollen som TA. Det er hjelpepleier, omsorgsarbeider eller annen med relevant 
helsefaglig utdanning som blir tildelt rollen som PK. I Kompass kan ingen ufaglærte være PK. 
Det vil derfor være et mål heve kompetansen til ufaglærte og dermed oppfordre til utdanning.  
 
Riktig grunnbemanning, det vil si sammensetning av helsepersonell ut fra brukernes helse- og 
livssituasjon. Det vil være et mål å rekruttere samt heve kompetansen til de ansatte i forhold 
til dette.  
 
I forbindelse med at bystyret har vedtatt for budsjett 2009 at det skal utarbeides 
kompetanseplaner i pleie- og omsorgstjenestene ble det avholdt et oppstarts seminar om 
kompetanseplaner. Bystyret har bevilget 5 millioner kr som skal fordeles mellom 
sykehjemsetaten og bydelene. Fokus for dette seminaret var å belyse ulike metoder for 
kartlegging av kompetanse og ulike metoder å utarbeide kompetanseplaner på. Dette gjelder 
ikke bare fremtidig behov for bemanning men også ulike kompetanse områder/temaer. På 
bakgrunn av dette har hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand har allerede startet arbeidet med 
dette ved å planlegge møter for aktuelle parter som er involvert.  
 
 
Flertalls- 
Merknader 
(se merket tekst): 


Hovedgrep fra bydelen Fremdrift Status 


    
Kultur og 
utdanningskomiteen 
Barnehager 


Bydelen har undertegnet 
samarbeidsavtaler med alle 
private barnehager og 
familiebarnaheger. 
 


  


Kultur og Bydelen har regulert plan for   
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utdanningskomiteen 
Barnehager 


barnehagebehov.  Behandles 
politisk  28. mai. 


HS-komiteen 
Øk.sos.hj. ind. 
Planer  


Det er utarbeidet prosedyrer 
knyttet til individuelle planer 
for personer i målgruppen. I 
tillegg er det arbeidet mye 
for tilrettelegging av 
tverrfaglig tjenestetilbud.  


  


HS-komiteen 
Rusmiddeletaten 


Bydelen har et tett og nært 
samarbeid med 
rusmiddeletaten. Bydelen 
har nylig utarbeidet 
rusmiddelpolitisk 
handlingsplan for å sikre 
helhetlig arbeid mot 
målgruppen i bydelen. Dette 
omfatter alle aspekter ved 
tjenestetilbudet. 


  


Barnevern 
 


Når det gjelder 
oppfølgingsbesøk i egne 
fosterhjem settes   avtalte 
besøk opp i en kalender for 
hvert halvår, i henhold til det 
antall besøk det enkelte 
fosterhjem skal ha. 
Oversikt over antall 
tilsynsbesøk i 
fosterhjemmene er også satt 
opp, og besøkene blir 
registrert etter hvert som vi 
får informasjon om at de er 
gjennomført.  
Oppfølging av 
tilsynsarbeidet  i  
fosterhjemmene følges opp i 
samarbeid med enten 
plasseringskommunen eller  
bostedskommunen. Dette 
gjøres enten i telefonkontakt 
eller brevs form 


 Oppfølgingsbesøk er 
i rute i henhold til 
oppsatt plan. 
Sykdom etc. kan evt. 
forskyve dette noe. 
 
 
 
 
Av fosterbarna som 
bydelen har 
tilsynsansvaret  for, 
er det  3 som ikke 
har tilsynsfører da 
denne har sagt opp. 
Vi er i ferd med å 
ansette nye. 


 
 
 


 31





		VEDLEGG

		2.2 Rapportering på drift. Bydel Nordstrand tertialrapport 2-2009

		2.2.1 Kort konklusjon

		Prognose pr 2. tertial 2009 viser et merforbruk på 10,202 mill kroner, dvs en forverring på 4,800 mill kroner i forhold til juli måneds prognose på 5,402 mill kroner.  Prognosen i forhold til 1. tertial viser en økonomisk forbedring på 7 mill kroner.

		Merforbruket skyldes i hovedsak hjemmesykepleie både i kostnad pr utført time og antall utførte timer i forhold til budsjett, antall sykehjemsplasser og økonomisk sosialhjelp.

		På bakgrunn av avviksrapport for april som var basert på fullstendig avviksprosedyre og viste et merforbruk på 15,6 mill kroner ble det gjennomført en omfattende prosess med det mål å bringe budsjettbalanse bl.a ved 3 heldags tjenesteledersamlinger. Bydelsutvalget vedtok den 18. juni kostnadsbesparende tiltak som i sum utgjorde 15,6 mill kroner. 

		Endring i prognosen siden juli måned viser en forverring på totalt 4,8 mill kroner og består av 3 forhold hvor det bygges på ny utvikling og en oppdatert risikovurdering:

		 Sykehjemsplasser forverres med 2,5 mill kroner

		 Barnevernsplasser forverres med 1,2 mill kroner

		 Tilknyttet kjøp av plasser ved Villa Enerhaugen er det forverret med 1,1 mill kroner. 

		Endringene er i tidligere avviksrapporter benevnt som interne og eksterne risikoområder, men innarbeides nå i prognosen for 2. tertial for 2009.

		2.2.2 Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år

		Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år, med tillagte regnskapskorreksjoner, utgjør totalt –5,2 mill kroner.  Av dette utgjør –3,9 mill kroner utførerdelen av hjemmesykepleie, -1,9 mill kroner utførerdelen av praktisk bistand, -1,5 mill kroner økonomisk sosialhjelp, - 2,4 mill kroner på barnevern og +3,8 mill kroner tilknyttet bydel felles (midleritidige avsetninger som følge av budsjettjusteringssak).

		2.2.3 Avvik mellom budsjett ved årets start og regulert budsjett

		Bydelen hadde et netto budsjett på totalt kr 868 488 000 ved årets start.  Regulert budsjett utgjør pr. 2. tertial kr 872 653 000, altså en økning i rammen på totalt kr 4 165 000.  Bydelen har hatt følgende endringer i budsjettrammen:

		 kr 100 000,- Økning.  Språkstimulering førskolebarn

		 kr 610 000,- Økning.  Språkstimulering ikke søkere barnehage

		 kr   90 000,- Økning. Ungdomstiltak 2009

		 kr 386 000,- Økning. Ungdomstiltak større bysamfunn 2009

		 kr 3 586 000,- Økning. Flyktninger introduksjonsordning 2009

		 kr 18 074 000,- Reduksjon. Virkning årsregnskap 2008 (inntil bystyrets vedtak fattes)

		 kr 3 121 000,- Økning. Økt sosialhjelpsramme 2009

		 kr 8 600 000,- Økning. Barn med nedsatt funksjonsevne

		 kr 1 020 000,- Økning. Arbeidsplassert utdanning førskolelærere

		 kr 2 250 000,- Økning. Sykehjemsplasser i Spania

		 kr    346 000,- Økning. Justering økonomisk sosialhjelp

		 kr      30 000,- Økning. Straksmidler, barne- og ungdomstiltak

		 kr   300 000,-. Økning. Tilskudd turnuslege

		 kr 1 800 000,- Økning. Spesialpedagogiske tiltak i førskolealder

		2.2.4 Avvik mellom regulert budsjett og årsprognose

		Prognose pr 2. tertial 2009 viser et merforbruk på 10,202 mill kroner, dvs en forverring på 4,800 mill kroner i forhold til juli måneds prognose på 5,402 mill kroner.  Prognosen i forhold til 1. tertial viser en økonomisk forbedring på 7 mill kroner.

		Hovedårsak til den positive utviklingen siden 1. tertial er gjennomføring av budsjettjusteringer som inneholdt en budsjettinnstramming på 15,590 mill kroner. 

		Merforbruket på 10,202 mill kroner skyldes hjemmesykepleie både i kostnad pr utført time og antall utførte timer i forhold til budsjett, antall sykehjemsplasser og økonomisk sosialhjelp.

		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 2. tertial 2009: 

		(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		Årets budsjett

		Justert budsjett

		Budsjett hittil i år

		Korrigert regnskap

		Avvik

		Aktiv prognose pr 2. tertial

		Aktiv prognose JULI

		Endring

		498 727

		500 816

		333 696

		336 000

		-2 305

		-11 987

		-8 387

		-3 600

		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 til 508,9 plasser i mai, 512,6 i juni, 518,9 plasser i juli og deretter en markant reduksjon til 506,2 i august. Prognosen forutsetter en reduksjon av plasser siste halvår til 501 plasser i desember. Prognosen er justert i forhold til forrige måned og det forutsettes et gjennomsnittlig forbruk på 508,9 plasser gjennom 2009.  Gjennomsnitt forbruk av plasser i årets 8 første måneder er 512,1 plasser.

		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 3,085 mill kr, dvs en forverring på 1,100 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes at økte priser ved Villa Enerhaugen innarbeides i prognosen – det presiseres at bydelen vil fortsatt arbeide for en lavest mulig prissetting.  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

		29 364

		18 980

		15 827

		3 153

		140

		140

		0

		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

		58 494

		38 304

		38 128

		176

		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

		64 598

		41 534

		41 646

		-112

		1 760

		1 760

		0

		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

		28 640

		17 288

		18 279

		-992

		194

		194

		0

		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

		26 322

		15 988

		17 517

		-1 528

		1 893

		1 893

		0

		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

		149

		-1 203

		2 696

		-3 899

		-5 479

		-5 479

		0

		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

		237

		-408

		1 536

		-1 944

		-2 700

		-2 700

		0

		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

		69 768

		47 007

		47 108

		-101

		-3 338

		-3 338

		0

		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

		55 266

		36 372

		38 808

		-2 436

		-579

		621

		-1 200

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

		Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.  

		I tertialrapporten forverres prognosen med 1,2 mill kroner som følge av risiko for at bydelen må dekke kostbare tiltak for bruker.

		Prognosen forutsetter rettslig avgjørelse som medfører at det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.  

		Økonomi - plan og budsjett

		45 489

		29 160

		15 265

		9 801

		5 465

		9 600

		9 600

		0

		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

		3 515

		2 329

		3 490

		-1 161

		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

		2 702

		1 726

		1 315

		411

		60

		60

		0

		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

		3 622

		2 339

		2 018

		320

		100

		100

		0

		Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):

		Det er noen besparelser tilknyttet driftsutgifter.

		SUM Bydel Nordstrand

		868 488

		872 653

		569 216

		574 408

		-5 191

		-10 202

		-5 402

		-4 800

		Avvik institusjonsplasser

		Prognose-grafen viser realitetstall fram til dags dato og deretter prognose ut året.  Årets 8 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, mens det er en merkbar reduksjon for august måned. Prognosen videre tilsier en videre reduksjon i 2009:

		Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar:

		Prognose 2. Tertial

		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

		-1 766

		Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.  

		I tertialrapporten forverres prognosen med 1,2 mill kroner som følge av risiko for at bydelen må dekke kostbare tiltak for bruker.

		Prognosen forutsetter rettslig avgjørelse som medfører at det ikke blir omsorgsovertakelse for 2 barn.  

		Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst

		-1 402

		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

		-8 374

		 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 til 508,9 plasser i mai, 512,6 i juni, 518,9 plasser i juli og deretter en markant reduksjon til 506,2 i august. Prognosen forutsetter en reduksjon av plasser siste halvår til 501 plasser i desember. Prognosen er justert i forhold til forrige måned og det forutsettes et gjennomsnittlig forbruk på 508,9 plasser gjennom 2009. Gjennomsnitt forbruk av plasser i årets 8 første måneder er 512,1 plasser.

		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 3,085 mill kr, dvs en forverring på 1,100 mill kroner. Den endrede prognosen skyldes at økte priser ved Villa Enerhaugen innarbeides i prognosen – det presiseres at bydelen vil fortsatt arbeide for en lavest mulig prissetting.  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

		-13 120

		Sum Bydel ekskl. sosialhjelp

		-7 152

		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

		-10 202

		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 evaluerende 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

		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

		2 500

		M

		2

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

		4 000

		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

		3 000

		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 ble det meldt likevel et merforbruk på 5,402 mill kroner – og pr 2. tertial er det økt til 10.202 mill kroner.  Bydelsdirektøren har 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

		Kontogruppe

		Kapittel

		Regnskap 2009

		Budsjett 2009

		Avvik

		010-029 Byggtjenester nybygg

		271 Byomfattende barnehageoppgaver 

		864

		1 663

		799

		042 Merverdiavgift debet

		271 Byomfattende barnehageoppgaver 

		0

		0

		Sum utgifter

		1 663

		799

		091 Bruk av lån

		910 Lån

		-1 663

		799

		2.3 Investeringsprosjekter

		Barnehager Inventar og utstyr 105080  (i tusen kr)

		Prosjektet ble igangsatt i 2005 jfr Byrådssak 1305/05.  Kostnadsramme i 2005 2,460 mill kr, hvorav 1,598 mill kr ble regnskapsført i 2005 og resterende 0,862 mill kr ble overført til 2006. 

		Prosjektet ble i Byrådens sak 59/06 tildelt budsjettøkning med totalt med 2,630 mill kr slik at total budsjettramme pr 31.12.06 var 3,492 mill kr.  Prosjektet viste pr 31.12.2006 et mindreforbruk på 0,438 mill. kr som ble overført til 2007.

		Prosjektene ble i Byrådens sak 42, 63 og 76/2007 tilført henholdsvis kr 0,303 mill kr, 4,367 mill kr og 1,033 mill kr slik at budsjett inkl y.disp viser totalt 6,141 mill kr.   Prosjektet viser pr 31.12.2007 et mindreforbruk på 2,264 mill kr.

		Prosjektet ble i Byrådens sak 46/2008 (KOU) tilført kr 1,920 mill kr. Sett sammen med y.disp fra 2007 på 2,264 mill kr utgjør dette et årsbudsjett på 4,184 mill kr. Prosjektet viser pr 31.12.2008 et mindreforbruk på 1,663 mill kr.

		Mindreforbruket på kr. 1,663 ble ved avleggelse av årsregnskap for 2008 overført som y-disp til 2009. Det er regnskapsført kr 864 pr. 2 tertial 2009, og det vil påløpe kostnader utover året slik at årets y-disp forventes benyttet i sin helhet.

		(i tusen kroner)

		Regulert budsjett 2009

		Årsprognose (forventet inntekt i 2009

		Art 1780

		Investeringsmoms

		0

		0

		300

		4. Status for sykefravær

		Sykefravær hentet fra NLP (SFO og nyopprettede barnehager er utelatt for å få sammenlignbare tall): 

		%

		Pr.31.07.08

		%

		Pr 31.07.09

		Kvinner: 11,3%

		Kvinner: 11,0%

		Menn: 7,7%

		Menn: 7,4%

		Totalt: 10,8%

		Totalt: 10,4%

		Sykefraværet viser en forsiktig nedgang, sammenlignet med samme periode i 2008. 

		Bydel Nordstrand har iverksatt flere prosjekter for å fremme nærvær på arbeidsplassen og forhindre sykefravær. I 2008 ble Bestillerenheten, Bo- og dagtilbud og Veiledning – og støtteordninger og deler av hjemmetjenesten med i Kvalitetskommuneprogrammet hvor sykefravær med vekt på nærværsarbeid er en vesentlig del av programmet. Bydelen har også månedlige IA- verksteder i samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret, og 12 barnehager har også deltatt i ”barnehagesatsningen” i regi av NAV Arbeidslivssenteret.  

		Vi ser tendenser til at arbeidet gir resultater, og i 2009 er det opprettet en 50% prosjektstilling som arbeider med oppfølging av sykefravær spesielt rettet mot tjenestesteder med høyt sykefravær. Vi ser at det er behov for målrettet arbeid i månedene fremover, dersom bydelen skal oppnå måltall som er tallfestet i budsjettdokumentet (9,5%). 

		Bydelen har utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for et eventuelt pandemisk utbrudd som får innvirkning på sykefraværet.

		Bydelen analyserer også månedlige innrapporterte HMS- avvik for å kartlegge om det er behov for å iverksette tiltak/ opplæring knyttet til utsatte grupper som står i fare for å bli sykemeldt grunnet psykiske/ fysiske forhold på arbeidsplassen. Bydelen har også gjennomført medarbeiderundersøkelse som behandles i enhetene. 

		Bydel Nordstrand har totalt sett god oversikt over tjenestesteder som har et høyt sykefravær. Nye tiltak iverksettes fortløpende og eksisterende tiltak analyseres/ vurderes.  

		 System som sikrer oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS området. 

		Bydel Nordstrand benytter Elektronisk Kvalitetshåndbok. Her ligger alle prosedyrer tilknyttet bydelens virksomhetsområde, og hver prosedyre har direkte link til lovdata, hvor man finner oppdatert lovverk og gjeldende forskrift. Når lover og forskrifter endres i lovdata, vil denne oppdateringen/ endringen være tilgjengelig for alle ansatte i vår bydel i Elektronisk Kvalitetshåndbok. Alle våre HMS- prosedyrer er tilknyttet systemet. Det er et levende system som endrer seg i takt med løpende erfaringer, og ved endringer i forskrift eller lovverk: Når nye krav blir gjeldende, opprettes nye prosedyrer, eller gamle prosedyrer revideres. I tillegg til opplysningene som fins i Elektronisk Kvalitetshåndbok, ligger også interne retningslinjer og rundskriv tilgjengelig på intranettet. Rundskriv som kommer fra sentralt hold, som påvirker daglig drift ved tjenestestedene, videresendes alle tjenesteledere via email.  

		 Videreutvikling av eget HMS- system

		Bydelen er i gang med å kartlegge risiko i samarbeid med Veritas. (Helhetlig risikostyring HRS). Det er utarbeidet 12 ulike risikoanalyser, der bydelens svake punkter blir analysert. Analysene avsluttes i Oktober- 09, og tiltak iverksettes ut året og i 2010.

		Bydelen benytter Delta som avvikssystem. Her registreres alle avvik elektronisk, også HMS avvik. Det hentes ut statistikker over HMS- avvik hver måned, og på bakgrunn av dette iverksettes tiltak. Den siste tiden har Bydel Nordstrand hatt fokus på kompetanseutvikling for å forebygge og iverksette tiltak rundt ansatte som opplever vold og trusler om vold. 

		Det er også nedsatt en arbeidsgruppe rundt Delta, der man gjennomgår bruken av Delta ved tjenestestedene og ser på behov og ønsker som melder seg ut fra de erfaringene som gjøres ved bruk av systemet. Hovedverneombudet og HMS- konsulent er med i denne arbeidsgruppen. 

		Bydelen har gjort det mulig å sortere statistikk på flere viktige avvik innen HMS: Tidspress, mobbing, vold og trusler, trakassering, ergonomiske forhold med mer.  

		Alle tjenestesteder rapporterer på HMS prosedyrer hver måned: prosedyrene gjennomgås på alle tjenestesteder hver måned med samtlige ansatte (minimum 75 %).

		Bydelen har også utarbeidet forslag til handlingsplan i AKAN-arbeid fremover. Det er laget spilleregler for alle ansatte rundt rus- og avhengighetsproblematikk. Det er viktig at planene er forankret i virksomheten og vi planlegger en storstilt satsning på AKAN-arbeid første halvår 2010. Bydelen har søkt OU – midler til dette formålet, som et ledd i å redusere sykefraværet (vi ser at vi har stort fravær blant unge arbeidstakere, at vi har mange avvik på legemiddelhåndtering, at vi har skadetilfeller på biler i hjemmetjenesten og at sykefraværet ved noen tjenestesteder er svært høyt). 

		Vi vil med det første videreutvikle HMS- skjemaene til bruk ved tjenestestedene. Vi ønsker at skjemaene som benyttes i vernerunder etc skal ha løsningsfokusert tilnærming. Vi ser at dagens skjemaer har problemfokusert tilnærming.

		 Gjennomgang av quest- back undersøkelse. 

		Virksomhetens quest- back undersøkelse er gjennomgått og Bydel Nordstrand har som mål å holde HMS i fokus også i tiden fremover. Bydelen har bra score på de aller fleste punktene, og prioriterer ukentlige møter mellom HMS- konsulent og hovedverneombud der HMS- tema drøftes. 

		I forslag til strategisk plan for innkjøp har bydelen satt som mål at alle tjenestesteder skal miljøsertifiseres. Bydel Nordstrand har foreløpig ikke kunnet prioritere dette området på grunn av bemanningssituasjonen.

		Verbalvedtak:

		Hovedgrep fra bydelen

		Fremdrift

		Status

		F2: 

		2 minoritetsrådgivere + en flyktningekonsulent arbeider med å bosette 24 personer (kvote 2009) + restkvote 2008 = 3 personer.

		Totalt 9 bosettinger pr. 1/5

		Få ledigmeldte komm.boliger. Har samarbeid med utleiemegleren for å skaffe ytterligere leiligheter. I tillegg er det få som søkes ut av IMDI for tiden.

		F12: 

		 Drift av frivillighetssentralene i bydelen kr. 280.000,-

		 Frivillighetsmidler kr. 120.000,-

		 Bydelsprisen 2009 kr. 4.000,-

		 Bydelsdagene kr. 20.000,-

		Tildelt

		Under behandling

		Under arbeid

		Under arbeid

		Avsluttet

		Ikke tildelt

		Kunngjort i avisen

		Ikke overført

		K1: 

		Bydelen fanger opp de nye reglene.

		Under arbeid

		Ett barn har skyss til spesialbhg. med ledsager

		K2: 

		Det jobbes kontinuerlig for å sikre faglig god og samtidig kostnadseffektiv oppfølging.

		65 vedtak pr d.d. etter Opplæringsloven § 5-7.

		K3:

		Bydelen er positiv til at det at igangsettes en utredning om hvorvidt utdanningsetaten bør overta ansvaret for kompetanseheving i barnehagene.  

		K17B: 

		Bydelen kan ikke foreta seg noe i saken

		H1: 

		Det skal etableres innsatsteam. Vil bestå av booppfølger i prosjekt + 1 saksbehandler fra hvert av oppfølgingsteamene

		Innen 1/6

		Arbeid med dette i  gang.

		H2:

		Innsats fra booppfølger i prosjekt og ruskonsulent. Skal følge den enkelte i akutt tiltak særskilt opp.

		Oppstart 01.06.09

		H4: 

		Bydelen har 3 private eldresentre, frivilighetssentral

		H6: 

		Det er igangsatt prosess med å utarbeide kompetanseplaner. 

		*) se merknad under

		Venter svar fra HEV

		H10: 

		Ny sats gjennomført 01.01.2009

		H12: 

		Ny sats gjennomført 01.01.2009

		H13: 

		Egenandeler vedtatt av BU

		H14:

		Utbetaler i h.h.t. normer

		H18: 

		Avvik meldes månedlig og i tertialrapport.  Fokus på å få klienter over på annen inntekt (arbeid/trygd).  Intensivere arbeidet med å få aktuelle søkere til bostøtte (nye regler)

		Jobbes med kontinuerlig og rapporteres i h.t.t. retningslinjene

		Ligger an til en budsjettoverskridelse på 6 – 7 mill kr foreløpig.  Budsjettet er ikke i h.h.t den økonomiske utviklingen.

		H26 

		Nye priser tatt hensyn til i prognose

		H35 

		Følger bydelsbetalingen for de det gjelder.

		H62 

		Oppfølging av ettervern skal rapporteres på innen 1/12-09, jfr.Byrådsavdelingen av 19/2-09.

		Bydelen følger opp arbeidet med ettervern som beskrevet under status.

		Barneverntjenesten praktiserer at ungdom som har vært under omsorg /behandling får ettervern  i mange saker. Man praktiserer også angrefrist på ca. 6 mndr. Pr. 30/4 hadde barneverntjenesten 20 ungdommer over 18 år i ettervern.

		H65 

		Dette punktet dreier seg om at BFE skal utarbeide et tilbud.

		Barneverntjenesten har vært innkalt til 1 møte hvor det er gitt orientering, og bydelene har fått mulighet til å komme med innspill.

		Må besvares av BFE

		Må besvares av BFE

		H68 

		Omsorg + er ivaretatt. Redusert husleie blir beregnet inn i prosjektet

		S2, 3, 4, 7, 

		S 2, 3, 4 tatt hensyn til. Ellers ingen merknader

		S 7 BU sak i mai om deltagelse i byrådets prøveordning

		8 og 9: 

		må innføres på nytt i bydelens egen transportordning

		1. juni 2009

		Til *) H6

		Kompass er et helhetlig styringssystem for boliger, hjemmesykepleie og sykehjem. Formålet med Kompass er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom rett bruk av kompetanse. Kompass omfatter ordning med tjenesteansvarlige (TA), primærkontakter (PK), riktig grunnbemanning og rapportering for styring.

		Bydel Nordstrand startet arbeidet med Kompass 18.08.08. Et distrikt i enhet for hjemmesykepleie og en bolig i enhet for bo- og dagtilbud har vært piloter for innføringen. Bydel Nordstrand skal innføre Kompass i hele enhet for hjemmesykepleie og hele enhet for bo- og dagtilbud. 

		Kompass har kriterier for oppnevnelse av TA og PK. Det er sykepleier eller vernepleier som kan bli tildelt rollen som TA. Det er hjelpepleier, omsorgsarbeider eller annen med relevant helsefaglig utdanning som blir tildelt rollen som PK. I Kompass kan ingen ufaglærte være PK. Det vil derfor være et mål heve kompetansen til ufaglærte og dermed oppfordre til utdanning. 

		Riktig grunnbemanning, det vil si sammensetning av helsepersonell ut fra brukernes helse- og livssituasjon. Det vil være et mål å rekruttere samt heve kompetansen til de ansatte i forhold til dette. 

		I forbindelse med at bystyret har vedtatt for budsjett 2009 at det skal utarbeides kompetanseplaner i pleie- og omsorgstjenestene ble det avholdt et oppstarts seminar om kompetanseplaner. Bystyret har bevilget 5 millioner kr som skal fordeles mellom sykehjemsetaten og bydelene. Fokus for dette seminaret var å belyse ulike metoder for kartlegging av kompetanse og ulike metoder å utarbeide kompetanseplaner på. Dette gjelder ikke bare fremtidig behov for bemanning men også ulike kompetanse områder/temaer. På bakgrunn av dette har hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand har allerede startet arbeidet med dette ved å planlegge møter for aktuelle parter som er involvert. 

		Flertalls-

		Merknader

		(se merket tekst):

		Hovedgrep fra bydelen

		Fremdrift

		Status

		Kultur og utdanningskomiteen Barnehager

		Bydelen har undertegnet samarbeidsavtaler med alle private barnehager og familiebarnaheger.

		Kultur og utdanningskomiteen Barnehager

		Bydelen har regulert plan for barnehagebehov.  Behandles politisk  28. mai.

		HS-komiteen

		Øk.sos.hj. ind. Planer 

		Det er utarbeidet prosedyrer knyttet til individuelle planer for personer i målgruppen. I tillegg er det arbeidet mye for tilrettelegging av tverrfaglig tjenestetilbud. 

		HS-komiteen

		Rusmiddeletaten

		Bydelen har et tett og nært samarbeid med rusmiddeletaten. Bydelen har nylig utarbeidet rusmiddelpolitisk handlingsplan for å sikre helhetlig arbeid mot målgruppen i bydelen. Dette omfatter alle aspekter ved tjenestetilbudet.

		Barnevern

		Når det gjelder oppfølgingsbesøk i egne fosterhjem settes   avtalte besøk opp i en kalender for hvert halvår, i henhold til det antall besøk det enkelte fosterhjem skal ha.

		Oversikt over antall tilsynsbesøk i fosterhjemmene er også satt opp, og besøkene blir registrert etter hvert som vi får informasjon om at de er gjennomført. 

		Oppfølging av tilsynsarbeidet  i  fosterhjemmene følges opp i samarbeid med enten plasseringskommunen eller  bostedskommunen. Dette gjøres enten i telefonkontakt eller brevs form

		Oppfølgingsbesøk er i rute i henhold til oppsatt plan.

		Sykdom etc. kan evt. forskyve dette noe.

		Av fosterbarna som bydelen har tilsynsansvaret  for, er det  3 som ikke har tilsynsfører da denne har sagt opp. Vi er i ferd med å ansette nye.
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Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 31. august 2009 kl. 19.00     
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Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 
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Tom Lium (H) 
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Forfall: Lise Tostrup Setek (A)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : 


• Helse- og sosial komiteen ønsker å bli orientert om brev fra Håkon Lie på neste møte 
 
Eventuelt: 
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Sak 49 /09  Innkalling og sakskart til møte 31.08.2009 - Helse- og 
sosial komité 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 31.08.2009 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: 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 31.08.2009 
 
 
 


 Sak 50 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 08.06.2009 - Helse- og 
sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 08.06.2009 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 08.06.2009 godkjennes 
 
 


 Sak 51 /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. 
 
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 52 /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. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    
 
 
 


 Sak 53 /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. 
 
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 54 /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 
 
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: 
Helse- og sosialkomiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
 
 


 Sak 55 /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. 
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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 taes til orientering. 
 
 
 


 Sak 56 /09  Uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet – 19.03.2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandlng 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.  
 
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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 







  


Sak 57 /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  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 


• Komiteen ber om en tilbakemelding fra sykehjemsetaten angående kostholdfaglig 
kvalitetskrav ved Lambertseter sykehjem 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader 
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Sak 58 /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 
 
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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 59 /09  Tilsynsrapport etter uanmeldt tilsyn på 
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  







 
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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 60 /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.   
 
 
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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 


 Sak 61 /09  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter 11.06.2009 
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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 
 
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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 62 /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 
 
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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
  
 
Oslo, 02.09.2009 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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Bydel Nordstrand – 2009 Avviksrapport mnd 8 pr 31.08.2009 
 
 
Prognose pr 31.08.2009 viser et merforbruk på 9,800 mill kroner, dvs en forverring på 4,398 
mill kroner i forhold til forrige måneds prognose på 5,402 mill kroner.   
 
Hovedårsak til den negative endringen er et økt prognostisert merforbruk innen kjøp av 
sykehjemsplasser, antall utførte timer og kostnader tilknyttet utført hjemmesykepleie, 
realitetsvurdering av sykepengerefusjonsgrunnlaget, økte utgifter barnevernsutgifter og en økt 
pris tilknyttet Villa Enerhaugen. 
 
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. 
 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i prognosen, dvs hva man på 
best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2009. I avviksrapport for august 2009 er 
det et forventet merforbruk på 9,8 mill kroner utover bydelens totale budsjett for 2009. Den 
økonomiske utviklingen gjennom 2009 kan fremstilles ved følgende diagram (i tusen kroner): 
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Bydelen har følgende avvik og aktiv prognose pr 31.08.2009:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bestillerenheten 498 727 500 816 333 696 340 214 -6 519 -9 159 -8 387 -772
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: – 1,80 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert merforbruk på 1,795 mill kroner, dvs en forbedring i forhold til juli med 0,060 
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: – 0,61 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser på 0,611 mill kroner.  Dette er en reduksjon i merforbruk i forhold til 
forrige måned med 0,244 mill kroner.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: –6,95 mill kr (Kostra 253) 
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. For august ble det en vesentlig reduksjon til 506 plasser og prognosen forutsetter 
en videre forsiktig reduksjon av plasser siste del av året. Prognosen forutsetter et gjennomsnittlig forbruk på 508,9 plasser 
gjennom hele 2009. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +7,50 mill kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 7,50 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. Prognosen er 
forbedret med 1,0 mill kroner i forhold til forrige måned. 
 
TT-kjøring: –1,62 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring viser et merforbruk på 1,615 mill kr, svært likt som forrige måned. Årsak til merforbruk er høyere aktivitet enn 
budsjettert. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: – 1,75 mill kroner (Kostra 254 og 215) 
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 forbedring på 0,235 mill kroner.  Prognosen er justert med oppdatert vurdering av refusjon for ressurskrevende 
tjenester for 2009-aktivitet.  
 
Omsorgslønn: +0,78 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,776 mill kr basert på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret med 
0,074 mill kroner i forhold til juli måned.   
 
Personlig assistanse: - 0,34 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0,338 mill kroner.  Prognosen er forbedret med 0,103 mill kroner siden juli. 
 
Brukervalg praktisk bistand: +1,344 mill kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert mindreforbruk på 1,344 mill kroner, dvs en forverring med 0,156 mill 
kroner siden forrige måned.  Hovedårsak til den positive prognosen er kjøp av færre timer enn budsjettert. 
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Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,97 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,969 mill kroner 
mindre enn budsjettert.  Forbedring med 0,114 mill kroner siden juli måned. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -3,59 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper hjemmesykepleie for 3,593 mill kroner mer enn 
budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 1,033 mill 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: -2,8 mill kroner (Kostra 201) 
I bydelens budsjett for 2009 er det ikke satt av tilstrekkelig netto beløp for overføring av kommunalt tilskudd (dvs 
likebehandlingstilskudd) til private barnehager, ut fra dette er det tidligere anslått et merforbruk på 4 mill kroner.  Årsaken 
til merforbruk 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.   
Prognosen forbedres i august fra 4,0 til 2,8 mill kroner i merforbruk.  Dette skjer på bakgrunn av at en nå har beregnet 
forventet kompensasjon etter retningslinjer fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning.  Kompensasjonen gjelder 
nyopprettede og utvidede private barnehager i 2008 og 2009. 
 
Annet: + 0,18 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  Totalt en positiv 
prognose på  0,184 mill kroner, som forrige måned. 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 28 318 29 364 18 980 18 196 784 182 140 42
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 0,3 mill kroner pga av oppussingsbehov ved 4 leiligheter og 
ytterligere merutgifter på 0,1 mill kroner ved botjenester Stamhusveien.  Totalt er dette en forverring på 0,1 mill kroner. 
(Kostra 265) 
 
Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk på 0,17 mill 
kroner. (Kostra 120) 
 
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. (Kostra 234) 
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige 
beskrivelser. IKT-drift viser en forbedret prognose på 0,150 mill kroner. (Kostra 190) 
 


Enhet for forebyggende arbeid 47 792 58 494 38 304 38 692 -388 172 134 38
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.  (Kostra 211) 
 
Enheten har ingen andre nevneverdige avvik.  Dvs  ut fra årets to første måneder er det samsvar med vedtatt budsjett og 
reelt forbruk.   
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Enhet for bo- og dagtilbud 64 479 64 598 41 534 40 054 1 480 1 291 1 760 -469
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk på 1,291 mill kroner, dvs en forverring på 0,469 mill kroner.  
Årsak til forverringen er en gjennomført realitetsvurdering av forventede budsjetterte sykepengrefusjoner. Prognosen 
forutsetter en videreføring av planlagt aktivitet. (Kostra 254) 
  
Enhet for barnehager 1 (Nord) 26 536 28 640 17 288 17 353 -66 288 194 94
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager, familiebarnehager og barneparker): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,288 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. (Kostra 201) 
 


Enhet for barnehager 2 (Sør) 26 330 26 322 15 988 14 734 1 255 2 202 1 893 309
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 2,202 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan 
kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. (Kostra 201) 
 


Enhet for hjemmesykepleie 235 149 -1 203 4 634 -5 837 -5 839 -5 479 -359
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
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, i juli økt til 9 
564 utførte timer og august økt ytterligere til 9 988 utførte timer pr måned. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 270 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 med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, 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 8 måneder har prisen i realiteten 
vært nærmere 681 kr.   
 
Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose på 
5,839 mill kroner som innebærer en forverring på vel 0,359 mill kroner i forhold til juli måned.  Årsak til 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 0 237 -408 1 520 -1 928 -2 750 -2 700 -50
Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
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, 3 503 i juni, 3 554 i juli og 3279 i august.  Man ligger altså godt 
lavere i forhold til budsjett for utførte timer etter de 8 første måneder. 
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Praktisk bistand forts.  
 
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 -2,750 mill kroner dvs en forverring i forhold til mai måned på 
0,050 mill kroner. 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 65 438 69 768 47 007 47 625 -618 -3 748 -3 338 -410
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) 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
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. Etter mars 
har det vært en reduksjon i antall klienter for april og mai var  343 klienter i gjennomsnitt begge måneder, for juni 336 
klienter,  for juli 306 klienter og for august 291 klienter. For 2009 er budsjettert med 310 klienter.   
  
I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 8 første 
måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 520 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. (Kostra 275) 
 
I forhold til juli måneds prognose er det forverringer tilknyttet Bokollektivet Øst, Herregårdsveien 4, samt  
prosjektinntekter – mens det er en forbedret prognose tilknyttet økonomisk sosialhjelp. (Kostra 243, 265 og 242) 
 
Enhet for barnevern 55 216 55 266 36 372 38 934 -2 562 -323 621 -944
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 merutgifter på totalt 0,323 mill kroner, altså en forverring på 0,944 mill kroner i forhold til juli-
prognosen. (Kostra 252) 
 
Forverring i prognosen skyldes at man ikke lenger forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker overtas 1.9 av 
andrelinjetjeneste innen psykiatri. 
   
Det forutsettes som tidligere 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.   
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Økonomi - plan og budsjett 45 489 29 160 15 265 11 101 4 165 8 000 9 600 -1 600
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap, lønn, AFP/uførepensjoner og bydel felles): 
 
Forverring siden juli skyldes 2 forhold: Redusert positiv prognose tilknyttet pensjoner med 0,5 mill kroner og forventet 
merutgift tilknyttet prisstigninger utover det som er budsjettert ved Villa Enerhaugen.  Det tas sikte på å minimalisere disse 
merutgiftene. (Kostra 190) 
 
Årsak til 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.  
 
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 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 samt besparelse. 
 
Det er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 0,50 mill. kroner, tidligere er det blitt prognostisert 1,0 mill i 
mindreforbruk.  Forverring skyldes at man ikke har fått redusert utgifter tilknyttet midleritidig uførepensjon som forutsatt. 
Prognosen forutsetter med dette ingen nye vedtak på AFP/uføre. (Kostra 120) 
 
Personal og org.utv. 3 889 3 515 2 329 3 490 -1 161 -206 0 -206
Kommentarer Personal og org.utv  (består av personal, tillitsvalgte og overtallige): 
 
Forverring siden juli skyldes merkostnader tilknyttet overtallige. (Kostra 120) 
Samfunn og helse 2 382 2 702 1 726 1 315 411 90 60 30
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Det er noen besparelser tilknyttet drift. (Kostra 120 og 335) 
 
Bydelsdirektør 3 657 3 622 2 339 2 018 320 0 100 -100
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Det er noe uklarhet tilknyttet besparelser på driftsutgifter. (Kostra 120) 
 
SUM Bydel Nordstrand 868 488 872 653 569 216 580 119 -10 902 -9 800 -5 402 -4 397
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Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose-grafen viser realitetstall fram til dags dato og deretter prognose ut året.  Årets 8 
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. Etter dette har det vært 
en merkbar reduksjon fra 518,9 i juli til 505,6 plasser i august. Prognosen videre forutsetter en 
videre reduksjon i 2009: 
 


Kjøp av institusjonsplasser
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose 


AUG 
Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0


Administrasjon 120 -63


Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet 
bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk 
på 0,17 mill kroner. (Kostra 120) 
 
Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter i 
for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de 
opprinnelige beskrivelser. 
 
Det er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 0,50 
mill. kroner, tidligere er det blitt prognostisert 1,0 mill i 
mindreforbruk.  Forverring skyldes at man ikke har fått 
redusert utgifter tilknyttet midleritidig uførepensjon som 
forutsatt. Prognosen forutsetter med dette ingen nye 
vedtak på AFP/uføre. (Kostra 120) 


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


Premieavvik 170 0
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Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose Kommentar 


AUG 
Diverse fellesutgifter 180 0


Interne serviceenheter 190 7 650


Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter 
for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de 
opprinnelige beskrivelser. IKT-drift viser en forbedret 
prognose på 0,150 mill kroner. (Kostra 190) 
 
Forverring siden juli skyldes 2 forhold: Redusert positiv 
prognose tilknyttet pensjoner med 0,5 mill kroner og 
forventet merutgift tilknyttet prisstigninger utover det som 
er budsjettert ved Villa Enerhaugen.  Det tas sikte på å 
minimalisere disse merutgiftene. (Kostra 190) 
 
Årsak til 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.  
 
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 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 samt besparelse. 
 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 10
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 5  


Råd, veiledning og sosial 
forebyggende arbeid 242 -370


 
I forhold til juli måneds prognose er det forverringer 
tilknyttet prosjektinntekter . (Kostra 242) 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 -780
 
I forhold til juli måneds prognose er det forverringer 
tilknyttet Bokollektivet Øst (Kostra 243) 


Kommunalt disponert boliger 265 -292


 
Ved Boligkontoret prognostiseres det med et merforbruk 
på 0,3 mill kroner pga av oppussingsbehov ved 4 
leiligheter og ytterligere merutgifter på 0,1 mill kroner ved 
botjenester Stamhusveien.  Totalt er dette en forverring på 
0,1 mill kroner. (Kostra 283)  
 
I forhold til juli måneds prognose er det forverringer 
tilknyttet Herregårdsveien 4– mens det er en forbedret 
prognose tilknyttet økonomisk sosialhjelp. (Kostra, 265) 


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 
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Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose Kommentar 


AUG 
neste omgang bidra til økte inntekter for bydelen 2010. 
(Kostra 275) 


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 90
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0
Kulturminnevern 365 0
Andre kulturaktiviteter 385 0
Sum Funksjonsområde 1: Helse, 
sosial og nærmiljø 6 420


Førskole 201 -205


Mindreforbruk relateres til prognostisert mindre bruk av 
lønnsmidler enn budsjettert, både av fastlønn og vikarer.    
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et 
mindreforbruk på 2,490 mill kr. Prognosen forutsetter at 
fremdriftsplan kompensasjon for oppstart er i henhold til 
budsjett. (Kostra 201) 
 
Private barnehager: -2,8 mill kroner (Kostra 201) 
I bydelens budsjett for 2009 er det ikke satt av tilstrekkelig 
netto beløp for overføring av kommunalt tilskudd (dvs 
likebehandlingstilskudd) til private barnehager, ut fra dette 
er det tidligere anslått et merforbruk på 4 mill kroner.  
Årsaken til merforbruk 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.   
Prognosen forbedres i august fra 4,0 til 2,8 mill kroner i 
merforbruk.  Dette skjer på bakgrunn av at en nå har 
beregnet forventet kompensasjon etter retningslinjer fra 
Byrådsavdeling for kultur og utdanning.  Kompensasjonen 
gjelder nyopprettede og utvidede private barnehager i 
2008 og 2009. 
 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 0


Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt med 
budsjettbalanse, dvs at aktivitet tilpasses i tråd med 
budsjettforutsetningene.  (Kostra 211) 
 


Førskolelokaler og skyss 221 0
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager -205


Skolefritidstilbud 215 -849
Bydelens bestillerenhet vil fortsatt ha ansvar for kjøp av 
SFO-tilbud ved spesialskoler for barn utover vanlig SFO-
alder. (Vil bli ompostert til kostra 234) 


Skolelokaler og skyss 222 0
Aktivitetstilbud barn og unge 231 57 
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 95


Barneverntjeneste 244 40
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Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose Kommentar 


AUG 


Barneverntiltak i familien 251 900
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet 
alle institusjonsplasser.   


Barneverntiltak utenfor familien 252 -1 263


Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet 
alle institusjonsplasser.   
 
Det prognostiseres med merutgifter på totalt 0,323 mill 
kroner, altså en forverring på 0,944 mill kroner i forhold 
til juli-prognosen. (Kostra 252) 
 
Forverring i prognosen skyldes at man ikke lenger 
forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker overtas 
1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri. 
   
Det forutsettes som tidligere 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 -1 020


Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede 234 280


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. (Kostra 234) 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -6 033


  
Psykiatri prognose: – 1,80 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert merforbruk 
på 1,795 mill kroner, dvs en forbedring i forhold til juli 
med 0,060 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: – 0,61 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser på 
0,611 mill kroner.  Dette er en reduksjon i merforbruk i 
forhold til forrige måned med 0,244 mill kroner.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: –6,95 mill kr (Kostra 253) 
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. For august ble det en 
vesentlig reduksjon til 506 plasser og prognosen 
forutsetter en videre forsiktig reduksjon av plasser siste 
del av året. Prognosen forutsetter et gjennomsnittlig 
forbruk på 508,9 plasser gjennom hele 2009. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +7,50 mill kr (Kostra 253)
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert 
til å være 7,50 mill høyere enn budsjettert, både som følge 
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Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose Kommentar 


AUG 
av et større forbruk av plasser enn budsjettert, og som 
følge av høyere vederlagsinntekter pr plass enn 
budsjettert. Prognosen er forbedret med 1,0 mill kroner i 
forhold til forrige måned. 
 
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 -5 027


Hjemmesykepleie (utfører): 
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av 
utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene 
Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt 
natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt 
kompass): (Kostra 254) 
 
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, i juli økt til 9 564 utførte timer og august økt 
ytterligere til 9 988 utførte timer pr måned. Gjennomsnitt 
så langt i år er på 9 270 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 med 
inntekter til hvert enkelt distrikt/område, 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 8 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 681 kr.   
 
Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av 
vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose 
på 5,839 mill kroner som innebærer en forverring på vel 
0,359 mill kroner i forhold til juli måned.  Årsak til 
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) (Kostra 
254) 
 
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 
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Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose Kommentar 


AUG 
i april, 3 278 i mai, 3 503 i juni, 3 554 i juli og 3279 i 
august.  Man ligger altså godt lavere i forhold til budsjett 
for utførte timer etter de 8 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 -2,750 mill kroner dvs en forverring i forhold 
til mai måned på 0,050 mill kroner. 
 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: – 
1,75 mill kroner (Kostra 254 har -0,90 mill og 215 har  –
0,85 mill) 
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 forbedring på 
0,235 mill kroner.  Prognosen er justert med oppdatert 
vurdering av refusjon for ressurskrevende tjenester for 
2009-aktivitet. 
 
Omsorgslønn: +0,78 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,776 mill kr basert 
på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret 
med 0,074 mill kroner i forhold til juli måned.   
 
Personlig assistanse: - 0,34 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0,338 mill 
kroner.  Prognosen er forbedret med 0,103 mill kroner 
siden juli. 
 
Brukervalg praktisk bistand: +1,344 mill kroner 
(Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,344 mill kroner, dvs en forverring 
med 0,156 mill kroner siden forrige måned.  Hovedårsak 
til den positive prognosen er kjøp av færre timer enn 
budsjettert. 
 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,97 mill kroner 
(Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 
2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,969 mill 
kroner mindre enn budsjettert.  Forbedring med 0,114 mill 
kroner siden juli måned. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -3,59 mill kroner (Kostra 
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Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose Kommentar 


AUG 
254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 
2009 kjøper hjemmesykepleie for 3,593 mill kroner mer 
enn budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 1,033 mill 
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 (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, 
egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  
Totalt en positiv prognose på  0,184 mill kroner, som 
forrige måned. 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk 
på 1,291 mill kroner, dvs en forverring på 0,469 mill 
kroner.  Årsak til forverringen er en gjennomført 
realitetsvurdering av forventede budsjetterte 
sykepengrefusjoner. Prognosen forutsetter en videreføring 
av planlagt aktivitet. (Kostra 254) 
  


Botilbud i institusjon 261 0


Transport for funksjonshemmede 733 -1 615


 
TT-kjøring: –1,62 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring viser et merforbruk på 1,615 mill kr, svært likt 
som forrige måned. Årsak til merforbruk er høyere 
aktivitet enn budsjettert. 
 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg -12 395


Sum Bydel ekskl. sosialhjelp -7 200


Økonomisk sosialhjelp 281 -2 600


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
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. 
Etter mars har det vært en reduksjon i antall klienter for 
april og mai var  343 klienter i gjennomsnitt begge 
måneder, for juni 336 klienter,  for juli 306 klienter og for 
august 291 klienter. For 2009 er budsjettert med 310 
klienter.   
  
I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient. 
Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 8 
første måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 
520 kr. I prognosen er det forutsatt 310 klienter pr mnd og 
gjennomsnittlig utgift pr klient er 9500 de resterende 
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Prognose 2009 pr funksjon Kos-
tra 


Aktiv 
prognose Kommentar 


AUG 
månedene. 
 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp -2 600


Sum Bydel Nordstrand -9 800


 
 
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 evaluerende 
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. 


5 000 L 


4 Kompensasjon for nye private barnehageplasser 2008/2009 2 500 M 
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Nr Ekstern forutsetning 
Prognosen forutsetter…. 


Effekt 
i tusen kr 


Risiko 
H/M/L


    
 
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 ekstra 10 plasser i forhold til 
prognosen 


3 000 M 


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


3 000 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 


3 000 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 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 bla 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 budsjettjustering: 
 


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


 


Nr 


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


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


 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 97 46 48 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 496 261 235  
      
  Enhet for bo- og dagtilbud         


19. Minimere vikarinnleie, kortere vakter, vakanser  1 199 669 530 M 
  Sum Enhet for bo- og dagtilbud 1 199 669 530   
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Nr 


Tiltak pr. august 2009 – jfr. avviksrapportering 


Aktive 
tiltak 


som er 
igangsatt


Status 
oppnådd 


effekt  


Resterende 
som må 
oppnås 


Risiko 
H,M,L


            
      
 Enhet for barnehager 1 (Nord)     
20. Lite vikar, utleie av lokaler, besparelse drift Lille Ekeberg 56 0 56 M 
21. Rygin. Kompensasjon øvingslærere, generell drift 133 114 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 423 273 150 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) 969 414 555  
      
 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 166 17 149 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) 1 442 34 1 408  
      
 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 39 61 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 200 200 200 M 
 Sum Enhet for hjemmesykepleie 3 720 839 2 881  
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Nr 


Tiltak pr. august 2009 – jfr. avviksrapportering 


Aktive 
tiltak 


som er 
igangsatt


Status 
oppnådd 


effekt  


Resterende 
som må 
oppnås 


Risiko 
H,M,L


 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 560 448 112 L 


47. Holdt halv stilling ledig 60 40 20 L 
 Sum Enhet for praktisk bistand 755 572 183  
      
 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. Marmorberget. Besparelse vakanse jfr. noe økt vikarbruk 218 128 90  
55. 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 4085 1 995 2 090  
      
 SUM Bydel Nordstrand 13 395 5 513 7 882  
 
 
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. 


august 
 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 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 
effekt pr. 


august 
 2009 


Risiko 
H-M-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 L 


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 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. 


august 
 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 16 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 6 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 


180 104 L 


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


400 313 L/M 


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


250 250 L 


29. Boligkontoret / Marmorberget økt husleie 50 29 L 


30. Refusjon utlegg NAV 250 84 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. 


august 
 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. 


360 360 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. 


160 160 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 90 L 


37. Reduksjon av barnehagenes driftsbudsjetter. 100 45 M 


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


135 135 M 


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


40 40 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 25 L/M 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 
effekt pr. 


august 
 2009 


Risiko 
H-M-L 


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 30 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. 


1 000 809 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 40 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 2 500 L 


53. Budsjetterte velferdsmidler trekkes inn. 160 160 L 


54. Budsjetterte tildelinger av  frivillighetsmidler inndras.  120 120 L 


55. Prosjekt hovedrengjøring utgår. 300 300 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 1 134 L 


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


-1 400 -1 400 L 
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NR. TILTAK Tiltak vedtatt 
iverksatt jfr.
Bud.just.sak  


2009 


Status 
oppnådd 
effekt pr. 


august 
 2009 


Risiko 
H-M-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 1 500 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 1 300 L/M 


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


-1 630 -1 630 L 


61. Merinntekter ressurskrevende brukere, overført fra 2008 til 
2009 


1 680 1 680 L 


62. Mindreinntekter statlig refusjon spesialpedagogiske tiltak -50 0 L 


 Sum korrektive tiltak 15 590 9 041  


 
For tiltak A3 og A4 er bydelens risikovurdering endret fra M og L/M til L og M. 
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Sykehjemsplasser
Sykehjemsplasser: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Antall plasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert gj.snitt 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0
Budsjettert nedtrapping 503,5 502,5 501,5 500,5 499,5 498,5 497,5 496,5 495,5 494,5 493,5 492,5 498,0
Faktisk forbruk/prognose 515,7 518,1 509,9 506,6 508,9 512,6 518,9 505,6 504,0 503,0 502,0 501,0 508,9
Avvik Budsjett-prognose -12,2 -15,6 -8,4 -6,1 -9,4 -14,1 -21,4 -9,1 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -10,9


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert gj.snitt pr plass 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 321 700
Budsjettert nedtrapping 27 624 24 901 27 514 26 574 27 405 26 468 27 295 27 240 26 308 27 130 26 202 27 021 321 683
Forbruk gj.snitt pr plass 56 50 55 53 55 53 55 55 53 55 53 55 651
Forbruk pr mnd/prognose 28 632 25 995 28 224 27 062 28 072 27 354 28 662 27 888 26 936 27 781 26 833 27 674 331 113
Avvik Budsjett-prognose -1 008 -1 094 -709 -488 -667 -886 -1 367 -648 -628 -650 -631 -654 -9 430


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des totalt
Faktisk vedtak LTO 2009 18 17 21 10 12 18 19 9 124
Faktisk avgang LTO 2009 18 17 12 11 14 19 10 16 117
Reell endring LTO 0 0 9 -1 -2 -1 9 -7 0 0 0 0 7
Måltall -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -12,0
Avvik måltall-reell endring 1,0 1,0 10,0 0,0 -1,0 0,0 10,0 -6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19,0
Antall sykehjemsplasser - og dermed budsjett - ble redusert i budsjettjusteringssaken


Hjemmesykepleie:
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365


Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009


Antall budsjetterte utførte timer 8 969 8 101 8 969 8 679 8 969 8 679 8 969 8 969 8 679 8 969 8 679 8 969 105 600


Bekreftet utførte timer 8 833 8 030 9 107 8 772 9 664 8 973 9 473 9 757 9 179 9 441 9 179 9 441
 + Ikke bekreftet utførte timer 0 17 95 12 7 190 66 194
 + Avlyste oppdrag(1/3-del) 189 163 189 267 81 23 25 37
 = Fakturerte timer 9 022 8 210 9 391 9 051 9 752 9 186 9 564 9 988 9 179 9 441 9 179 9 441 9 284


Avvik budsjetterte - reelle timer -54 -109 -422 -372 -783 -506 -595 -1 019 -500 -473 -500 -473


Antall reellt vedtatte timer 11 042 9 745 11 106 10 724 11 103 10 650 11 005 11 005 10 650 11 005 10 650 11 005


Budsjetterte kjøp av timer 5 551 667 5 014 409 5 551 667 5 372 581 5 551 667 5 372 581 5 551 667 5 551 667 5 372 581 5 551 667 5 372 581 5 551 667 65 366 400
Faktura kr 619 pr utført time 5 584 824 5 082 196 5 812 823 5 602 569 6 036 488 5 685 928 5 919 910 6 182 366 5 681 863 5 844 202 5 681 863 5 844 202 68 959 232


BESTILLERS Avvik -33 157 -67 787 -261 156 -229 988 -484 821 -313 347 -368 243 -630 699 -309 282 -292 535 -309 282 -292 535 -3 592 832


UTFØRERS aggregert avvik bud.-regn. NY -469 000 -1 566 000 -2 448 000 ######## ######## ######## ######## ########


Kjøp av kommunal praktisk bistand
Praktisk bistand 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Antall bud. utførte timer 4 077 3 682 4 077 3 945 4 077 3 945 4 077 4 077 3 945 4 077 3 945 4 077 48 000


Bekreftet utførte timer 3 454 2 970 3 423 3 182 3 263 3 492 3 524 3 189 3 335 3 446 3 335 3 446
 + Ikke bekreftet utførte timer 0 26 21 15 0 0 8 48
 + Avlyste oppdrag(1/3-del) 80 64 80 85 15 11 22 42
 = Fakturerte timer 3 534 3 060 3 524 3 282 3 278 3 503 3 554 3 279 3 335 3 446 3 335 3 446 3 381


Avvik budsj.-reelle timer 542 622 552 663 798 443 523 798 610 630 610 630


Budsjetterte kjøp av timer 1 630 685 1 472 877 1 630 685 1 578 082 1 630 685 1 578 082 1 630 685 1 630 685 1 578 082 1 630 685 1 578 082 1 630 685 19 200 000
Faktura kr 400 pr utført time 1 413 733 1 224 000 1 409 733 1 312 800 1 311 333 1 401 067 1 421 600 1 311 467 1 334 041 1 378 509 1 334 041 1 378 509 16 230 834
BESTILLERS Avvik 216 952 248 877 220 952 265 282 319 352 177 016 209 085 319 218 244 041 252 176 244 041 252 176 2 969 166


UTFØRERS aggregert avvik bud.-regn.NY -206 000 -578 000 -1 103 000 ######## ######## ######## ######## ########


Kjøp av privat praktisk bistand
Privat PBI jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009


24000 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Budsjetterte utførte timer (90%) 2 038 1 841 2 038 1 973 2 038 1 973 2 038 2 038 1 973 2 038 1 973 2 038 23 999
Budsjetterte vedtatte timer 2 265 2 046 2 265 2 192 2 265 2 192 2 265 2 265 2 192 2 265 2 192 2 265 26 669
Faktiske utførte timer 1 619 1 284 1 570 1 414 1 485 1 591 1 677 1 449


Budsjetterte kjøp av timer 788 706 712 467 788 706 763 551 788 706 763 551 788 706 788 706 763 551 788 706 763 551 788 706 9 287 613
Regnskap kjøp av timer 646 131 597 414 675 814 678 677 643 502 669 862 707 171 665 055 665 055 665 055 665 055 665 055 7 943 846


Beregnet pris pr time 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
Faktisk pris pr time 399 465 430 480 433 421 422 459 439
Avvik -12 -78 -43 -93 -46 -34 -35 -72 387 387 387 387 -52
Det er som en forenkling budsjettert med en timepris på kr 387, mens faktisk pris er et resultat av utførte timer, antall besøk og adm gebyr pr bruker. En vil dermed få forskjellige/avvikende timepriser.
Det er i forbindelse for rapporteringen pr august endret antall utførte timer for perioden april-juli slik at det også for disse månedene er honorerte timer som telles - dvs utførte timer + avlyste oppdrag
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Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall plasser 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26,00
Forbruk antall  plasser 26 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27,25
Avvik antall plasser 0 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1,25


Budsjett 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 23 415
Forbruk/prognose 2 107 2 065 2 188 2 090 2 149 2 039 2 108 2 109 2 061 2 115 2 064 2 115 25 210
Avvik mellom brutto regnskap og budsjett -156 -114 -237 -139 -198 -88 -157 -157 -110 -163 -113 -163 -1 795


Budsjettert gj.snittpris 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 901
Faktisk gjennomsnittpris 81 74 78 75 77 76 78 78 76 78 76 78 925
Avvik -6 1 -3 0 -2 0 -3 -3 -1 -3 -1 -3 -25


Mengdeavvik 0 -150 -150 -150 -150 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -1 126
Prisavvik -156 34 -80 10 -44 -12 -79 -79 -33 -85 -36 -85 -647
Mengde- og prisavvik 0 3 -6 1 -3 0 -3 -3 -1 -3 -1 -3 -22
Totalt avvik -156 -114 -237 -139 -198 -88 -157 -157 -110 -163 -113 -163 -1 795


Kjøp av dagsenterplasser eldre jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall plasser 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Forbruk antall  plasser (betalt for en bloc) 98 98 98 98 98 98 98 98 85 85 85 98 94,75
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 0 3,25


Budsjettert kostnad pr plass 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Reell kostnad pr plass 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Avvik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prisen for dagsenterplassene ble samtidig med sykehjemsplassene redusert i budsjettforliket. Dette var såpass sent at det ikke ble innarbeidet i bydelens budsjett.
Resultatet er en innsparing som en trenger til å dekke opp for at en neppe vil ha fullt belegg som en har forutsatt i den budsjetterte brukerbetalingen.


Forbruk antall plasser (belegg) 66 76 79 78 82 79 75 79
Beleggsprosent 67 % 77 % 80 % 80 % 84 % 81 % 77 % 80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall brukere 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0
Forbruk antall  brukere 12 12 11 11 11 15 15 15 16 16 16 16 13,8
Avvik antall brukere -1 -1 0 0 0 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -2,8


Budsjett 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 9 044
Forbruk/prognose 758 880 834 829 720 891 984 989 966 966 969 974 10 759
Avvik mellom brutto regnskap og budsjett -4 -126 -81 -76 34 -137 -230 -235 -212 -213 -215 -220 -1 715


Budsjettert gj.snittpris 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 822
Faktisk gjennomsnittpris 63 73 76 75 65 59 66 66 60 60 61 61 786
Avvik 5 -5 -7 -7 3 9 3 3 8 8 8 8 36


Mengdeavvik -69 -69 0 0 0 -274 -274 -274 -343 -343 -343 -343 -2 330
Prisavvik 59 -53 -81 -76 34 101 32 29 89 89 88 84 396
Menge- og prisavvik 5 -5 0 0 0 37 12 10 41 41 40 38 219
Totalt avvik -4 -126 -81 -76 34 -137 -230 -235 -212 -213 -215 -220 -1 715
Her er kun selve kjøpet av tjenesten med. Avviket påvirkes også av refusjon for ubenyttede timer fra 2008 og tilskudd fra Ressurssenter for omsorgstjenester for 2009.


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall brukere 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
Reelt antall  brukere 38 38 37 36 37 40 39 39 39 39 39 39 38,3
Avvik antall brukere 4 4 5 6 5 2 3 3 3 3 3 3 3,7
Antall brukere for januar og februar er oppjustert iht merknad ved avviksrapportering pr februar (lave tall så langt pga forsinkelser med inngåelse av kontrakter med enkelte mottagere)


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall plasser 11 11 11 11 11 11 0 13 13 13 13 13 11,9
Forbruk antall  plasser 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12,0
Avvik antall plasser -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 -0,1
Pr april korrigert med en bruker fra januar som en først hadde forventet å måtte betale for fra august, samt en nyinnflyttet elev fra august


Kjøp av dagtilbud/tilrettelagt arbeid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Antall budsjetterte plasser 57 57 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59 58,0
Forbruk antall  plasser 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 55 53 54,8
Avvik antall plasser 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 6 3,3
Har korrigert tallene for januar og februar pga 2 brukere som ikke burde ha vært med siden deres tilbud er å betrakte som fritidstilbud. Ny korreksjon pr april pga ny informasjon om en bruker via NAV.


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall plasser 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Forbruk antall  plasser 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,5
Måltallene i budsjettet var oppgitt til å være 16 i januar og 15 for de øvrige månedene. Dette var feil. Det korrekte - som ble brukt i tallbudsjettet - var 14 i januar og 13 for de øvrige månedene.


Budsjett 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263 27 161
Forbruk/prognose 1 945 1 612 1 649 1 757 3 127 2 298 2 486 2 486 2 409 2 447 2 402 3 236 27 853
Avvik korr. regnskap-budsjett 319 652 614 506 -863 -35 -222 -222 -146 -183 -139 -973 -692


Budsjettert gj.snittpris 162 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2 077
Faktisk gjennomsnittpris 139 124 127 135 241 177 178 178 172 175 172 231 2 047
Avvik 23 50 47 39 -66 -3 -3 -3 2 -1 3 -57 30


Mengdeavvik 0 0 0 0 0 0 -174 -174 -174 -174 -174 -174 -1 045
Prisavvik 319 652 614 506 -863 -35 -45 -45 26 -9 33 -742 412
Mengde- og prisavvik 0 0 0 0 0 0 -3 -3 2 -1 3 -57 -60
Totalt avvik 319 652 614 506 -863 -35 -222 -222 -146 -183 -139 -973 -692
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Barnevern 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Barnevern institusjonsplasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall plasser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
Forbruk antall  plasser 8 10 11 10 8 9 9 8 6 4 4 3 7,5
Avvik korr. regnskap-budsjett -3 -5 -6 -5 -3 -4 -4 -3 -1 1 1 2 -2,5


Budsjettert gjennomsnittspris pr døgn 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132
Faktisk gjennomsnittspris pr døgn 3 237 3 185 4 187 3 732 5 282 3 898 3 950 3 925 3 200 3 200 3 200 3 200 3 683
Avvik i gjennomsnittspris pr døgn 2 895 2 947 1 945 2 400 850 2 234 2 182 2 207 2 932 2 932 2 932 2 932 2 449
Budsjettert gjennomsnittpris 190 092 171 696 190 092 183 960 190 092 183 960 190 092 190 092 183 960 190 092 183 960 190 092 2 238 180
Faktisk gjennomsnittpris 100 347 89 180 129 797 111 960 163 742 116 940 122 450 121 675 96 000 99 200 96 000 99 200 1 344 295
Avvik 89 745 82 516 60 295 72 000 26 350 67 020 67 642 68 417 87 960 90 892 87 960 90 892 74 307
Det knytter seg noe usikkerhet til de gjennomsnittlige døgnprisene for juni og juli - Dette skyldes manglende regnskapskorreksjoner i juni og juli, samt fravær fra nøkkelpersonell i rapporteringsperioden


Barnevern fosterhjem via inst. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Budsjettert antall plasser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
Forbruk antall  plasser 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8,4
Avvik korr. regnskap-budsjett -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3,4


Budsjettert gjennomsnittspris pr døgn 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562 3 562
Faktisk gjennomsnittspris pr døgn 3 312 3 327 3 315 3 329 3 316 3 309 3 331 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320
Avvik i gjennomsnittspris pr døgn 250 235 247 233 246 253 231 242 242 242 242 242 242
Budsjettert gj.snittpris 110 422 99 736 110 422 106 860 110 422 106 860 110 422 110 422 106 860 110 422 106 860 110 422 108 344
Faktisk gjennomsnittpris 102 672 93 156 102 765 99 870 102 796 99 270 103 261 102 920 99 600 102 920 99 600 102 920 100 979
Avvik 7 750 6 580 7 657 6 990 7 626 7 590 7 161 7 502 7 260 7 502 7 260 7 502 7 365


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2009
Antall klienter 351 361 385 343 343 336 306 291 340
Utgifter pr klient 8 841 9 076 10 174 9 570 9 373 9 686 10 181 9 271 9 522
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		Prognose pr 31.08.2009 viser et merforbruk på 9,800 mill kroner, dvs en forverring på 4,398 mill kroner i forhold til forrige måneds prognose på 5,402 mill kroner.  

		Hovedårsak til den negative endringen er et økt prognostisert merforbruk innen kjøp av sykehjemsplasser, antall utførte timer og kostnader tilknyttet utført hjemmesykepleie, realitetsvurdering av sykepengerefusjonsgrunnlaget, økte utgifter barnevernsutgifter og en økt pris tilknyttet Villa Enerhaugen.

		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.

		Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i prognosen, dvs hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2009. I avviksrapport for august 2009 er det et forventet merforbruk på 9,8 mill kroner utover bydelens totale budsjett for 2009. Den økonomiske utviklingen gjennom 2009 kan fremstilles ved følgende diagram (i tusen kroner):

		Bydelen har følgende avvik og aktiv prognose pr 31.08.2009: 

		(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		Årets budsjett

		Justert budsjett

		Budsjett hittil i år

		Korrigert regnskap

		Avvik

		Aktiv prognose AUGUST

		Aktiv prognose JULI 

		Endring

		Bestillerenheten

		498 727

		500 816

		333 696

		340 214

		-6 519

		-9 159

		-8 387

		-772

		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: – 1,80 mill kr (Kostra 253)

		Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert merforbruk på 1,795 mill kroner, dvs en forbedring i forhold til juli med 0,060 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 0,611 mill kroner.  Dette er en reduksjon i merforbruk i forhold til forrige måned med 0,244 mill kroner. 

		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. For august ble det en vesentlig reduksjon til 506 plasser og prognosen forutsetter en videre forsiktig reduksjon av plasser siste del av året. Prognosen forutsetter et gjennomsnittlig forbruk på 508,9 plasser gjennom hele 2009.

		Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 7,50 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. Prognosen er forbedret med 1,0 mill kroner i forhold til forrige måned.

		TT-kjøring viser et merforbruk på 1,615 mill kr, svært likt som forrige måned. 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 forbedring på 0,235 mill kroner.  Prognosen er justert med oppdatert vurdering av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2009-aktivitet. 

		Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,776 mill kr basert på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret med 0,074 mill kroner i forhold til juli måned.  

		Personlig assistanse: - 0,34 mill kroner  (Kostra 254)

		Personlig assistanse har et merforbruk på 0,338 mill kroner.  Prognosen er forbedret med 0,103 mill kroner siden juli.

		Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert mindreforbruk på 1,344 mill kroner, dvs en forverring med 0,156 mill kroner siden forrige måned.  Hovedårsak til den positive prognosen er kjøp av færre timer enn budsjettert.

		Enhet for bestiller forts.

		Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,97 mill kroner (Kostra 254)

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,969 mill kroner mindre enn budsjettert.  Forbedring med 0,114 mill kroner siden juli måned.

		Kjøp av hjemmesykepleie: -3,59 mill kroner (Kostra 254)

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper hjemmesykepleie for 3,593 mill kroner mer enn budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 1,033 mill 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: -2,8 mill kroner (Kostra 201)

		I bydelens budsjett for 2009 er det ikke satt av tilstrekkelig netto beløp for overføring av kommunalt tilskudd (dvs likebehandlingstilskudd) til private barnehager, ut fra dette er det tidligere anslått et merforbruk på 4 mill kroner.  Årsaken til merforbruk 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.  

		Prognosen forbedres i august fra 4,0 til 2,8 mill kroner i merforbruk.  Dette skjer på bakgrunn av at en nå har beregnet forventet kompensasjon etter retningslinjer fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning.  Kompensasjonen gjelder nyopprettede og utvidede private barnehager i 2008 og 2009.

		Annet: + 0,18 mill kroner (Kostra 254)

		Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  Totalt en positiv prognose på  0,184 mill kroner, som forrige måned.

		Service- og forvaltningsenheten

		28 318

		29 364

		18 980

		18 196

		784

		182

		140

		42

		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 0,3 mill kroner pga av oppussingsbehov ved 4 leiligheter og ytterligere merutgifter på 0,1 mill kroner ved botjenester Stamhusveien.  Totalt er dette en forverring på 0,1 mill kroner. (Kostra 265)

		Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk på 0,17 mill kroner. (Kostra 120)

		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. (Kostra 234)

		Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser. IKT-drift viser en forbedret prognose på 0,150 mill kroner. (Kostra 190)

		47 792

		58 494

		38 304

		38 692

		-388

		172

		134

		38

		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.  (Kostra 211)

		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

		64 598

		41 534

		40 054

		1 480

		1 291

		1 760

		-469

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

		Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk på 1,291 mill kroner, dvs en forverring på 0,469 mill kroner.  Årsak til forverringen er en gjennomført realitetsvurdering av forventede budsjetterte sykepengrefusjoner. Prognosen forutsetter en videreføring av planlagt aktivitet. (Kostra 254)

		Enhet for barnehager 1 (Nord)

		26 536

		28 640

		17 288

		17 353

		-66

		288

		194

		94

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

		Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,288 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. (Kostra 201)

		Enhet for barnehager 2 (Sør)

		26 330

		26 322

		15 988

		14 734

		1 255

		2 202

		1 893

		309

		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 2,202 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. (Kostra 201)

		Enhet for hjemmesykepleie

		235

		149

		-1 203

		4 634

		-5 837

		-5 839

		-5 479

		-359

		Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254)

		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, i juli økt til 9 564 utførte timer og august økt ytterligere til 9 988 utførte timer pr måned. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 270 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 med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, 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 8 måneder har prisen i realiteten vært nærmere 681 kr.  

		Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose på 5,839 mill kroner som innebærer en forverring på vel 0,359 mill kroner i forhold til juli måned.  Årsak til 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

		237

		-408

		1 520

		-1 928

		-2 750

		-2 700

		-50

		Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254)

		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, 3 503 i juni, 3 554 i juli og 3279 i august.  Man ligger altså godt lavere i forhold til budsjett for utførte timer etter de 8 første måneder.

		Praktisk bistand forts. 

		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 -2,750 mill kroner dvs en forverring i forhold til mai måned på 0,050 mill kroner.

		Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne

		65 438

		69 768

		47 007

		47 625

		-618

		-3 748

		-3 338

		-410

		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)

		Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281)

		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. Etter mars har det vært en reduksjon i antall klienter for april og mai var  343 klienter i gjennomsnitt begge måneder, for juni 336 klienter,  for juli 306 klienter og for august 291 klienter. For 2009 er budsjettert med 310 klienter.  

		I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 8 første måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 520 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. (Kostra 275)

		I forhold til juli måneds prognose er det forverringer tilknyttet Bokollektivet Øst, Herregårdsveien 4, samt  prosjektinntekter – mens det er en forbedret prognose tilknyttet økonomisk sosialhjelp. (Kostra 243, 265 og 242)

		Enhet for barnevern

		55 216

		55 266

		36 372

		38 934

		-2 562

		-323

		621

		-944

		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 merutgifter på totalt 0,323 mill kroner, altså en forverring på 0,944 mill kroner i forhold til juli-prognosen. (Kostra 252)

		Forverring i prognosen skyldes at man ikke lenger forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker overtas 1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri.

		Det forutsettes som tidligere 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

		29 160

		15 265

		11 101

		4 165

		8 000

		9 600

		-1 600

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

		Forverring siden juli skyldes 2 forhold: Redusert positiv prognose tilknyttet pensjoner med 0,5 mill kroner og forventet merutgift tilknyttet prisstigninger utover det som er budsjettert ved Villa Enerhaugen.  Det tas sikte på å minimalisere disse merutgiftene. (Kostra 190)

		Årsak til 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. 

		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 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 samt besparelse.

		Det er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 0,50 mill. kroner, tidligere er det blitt prognostisert 1,0 mill i mindreforbruk.  Forverring skyldes at man ikke har fått redusert utgifter tilknyttet midleritidig uførepensjon som forutsatt. Prognosen forutsetter med dette ingen nye vedtak på AFP/uføre. (Kostra 120)

		Personal og org.utv.

		3 889

		3 515

		2 329

		3 490

		-1 161

		-206

		0

		-206

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

		Forverring siden juli skyldes merkostnader tilknyttet overtallige. (Kostra 120)

		2 382

		2 702

		1 726

		1 315

		411

		90

		60

		30

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

		Det er noen besparelser tilknyttet drift. (Kostra 120 og 335)

		Bydelsdirektør

		3 657

		3 622

		2 339

		2 018

		320

		0

		100

		-100

		Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):

		Det er noe uklarhet tilknyttet besparelser på driftsutgifter. (Kostra 120)

		SUM Bydel Nordstrand

		868 488

		872 653

		569 216

		580 119

		-10 902

		-9 800

		-5 402

		-4 397

		Avvik institusjonsplasser

		Prognose-grafen viser realitetstall fram til dags dato og deretter prognose ut året.  Årets 8 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. Etter dette har det vært en merkbar reduksjon fra 518,9 i juli til 505,6 plasser i august. Prognosen videre forutsetter en videre reduksjon i 2009:

		Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar:

		Kos-tra

		Aktiv prognose AUG

		Politisk styring og kontrollorganer

		100

		0

		Administrasjon

		120

		-63

		Effektivisering og generelle besparelser tilknyttet bydelshuset og administrasjon bidrar til et mindreforbruk på 0,17 mill kroner. (Kostra 120)

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

		Det er prognostisert et mindreforbruk på pensjoner på 0,50 mill. kroner, tidligere er det blitt prognostisert 1,0 mill i mindreforbruk.  Forverring skyldes at man ikke har fått redusert utgifter tilknyttet midleritidig uførepensjon som forutsatt. Prognosen forutsetter med dette ingen nye vedtak på AFP/uføre. (Kostra 120)

		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

		7 650

		Det forutsettes at bydelen ikke belastes med merutgifter for 2008 tilknyttet ny IKT-organisering ut fra de opprinnelige beskrivelser. IKT-drift viser en forbedret prognose på 0,150 mill kroner. (Kostra 190)

		Forverring siden juli skyldes 2 forhold: Redusert positiv prognose tilknyttet pensjoner med 0,5 mill kroner og forventet merutgift tilknyttet prisstigninger utover det som er budsjettert ved Villa Enerhaugen.  Det tas sikte på å minimalisere disse merutgiftene. (Kostra 190)

		Årsak til 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. 

		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 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 samt besparelse.

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		233

		10

		Diagnose, behandling, rehabilitering

		241

		5

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		242

		-370

		I forhold til juli måneds prognose er det forverringer tilknyttet prosjektinntekter . (Kostra 242)

		Tilbud til personer med rusproblemer

		243

		-780

		I forhold til juli måneds prognose er det forverringer tilknyttet Bokollektivet Øst (Kostra 243)

		Kommunalt disponert boliger

		265

		-292

		Ved Boligkontoret prognostiseres det med et merforbruk på 0,3 mill kroner pga av oppussingsbehov ved 4 leiligheter og ytterligere merutgifter på 0,1 mill kroner ved botjenester Stamhusveien.  Totalt er dette en forverring på 0,1 mill kroner. (Kostra 283) 

		I forhold til juli måneds prognose er det forverringer tilknyttet Herregårdsveien 4– mens det er en forbedret prognose tilknyttet økonomisk sosialhjelp. (Kostra, 265)

		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. (Kostra 275)

		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

		90

		Naturforvaltning og friluftsliv

		360

		0

		Kulturminnevern

		365

		0

		Andre kulturaktiviteter

		385

		0

		Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

		6 420

		Førskole

		201

		-205

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

		Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 2,490 mill kr. Prognosen forutsetter at fremdriftsplan kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjett. (Kostra 201)

		Private barnehager: -2,8 mill kroner (Kostra 201)

		I bydelens budsjett for 2009 er det ikke satt av tilstrekkelig netto beløp for overføring av kommunalt tilskudd (dvs likebehandlingstilskudd) til private barnehager, ut fra dette er det tidligere anslått et merforbruk på 4 mill kroner.  Årsaken til merforbruk 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.  

		Prognosen forbedres i august fra 4,0 til 2,8 mill kroner i merforbruk.  Dette skjer på bakgrunn av at en nå har beregnet forventet kompensasjon etter retningslinjer fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning.  Kompensasjonen gjelder nyopprettede og utvidede private barnehager i 2008 og 2009.

		Styrket tilbud til førskolebarn

		211

		0

		Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt med budsjettbalanse, dvs at aktivitet tilpasses i tråd med budsjettforutsetningene.  (Kostra 211)

		Førskolelokaler og skyss

		221

		0

		Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager

		-205

		Skolefritidstilbud

		215

		-849

		Bydelens bestillerenhet vil fortsatt ha ansvar for kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler for barn utover vanlig SFO-alder. (Vil bli ompostert til kostra 234)

		Skolelokaler og skyss

		222

		0

		Aktivitetstilbud barn og unge

		231

		57

		Forebygging, skole- og helsestasjontjeneste

		232

		95

		Barneverntjeneste

		244

		40

		Barneverntiltak i familien

		251

		900

		Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.  

		Barneverntiltak utenfor familien

		252

		-1 263

		Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2009 tilknyttet alle institusjonsplasser.  

		Det prognostiseres med merutgifter på totalt 0,323 mill kroner, altså en forverring på 0,944 mill kroner i forhold til juli-prognosen. (Kostra 252)

		Forverring i prognosen skyldes at man ikke lenger forutsetter at tiltak for kostnadskrevende bruker overtas 1.9 av andrelinjetjeneste innen psykiatri.

		Det forutsettes som tidligere 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

		-1 020

		Aktivisering eldre og funksjonshemmede

		234

		280

		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. (Kostra 234)

		Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		253

		-6 033

		Psykiatri prognose: – 1,80 mill kr (Kostra 253)

		Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert merforbruk på 1,795 mill kroner, dvs en forbedring i forhold til juli med 0,060 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 0,611 mill kroner.  Dette er en reduksjon i merforbruk i forhold til forrige måned med 0,244 mill kroner. 

		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. For august ble det en vesentlig reduksjon til 506 plasser og prognosen forutsetter en videre forsiktig reduksjon av plasser siste del av året. Prognosen forutsetter et gjennomsnittlig forbruk på 508,9 plasser gjennom hele 2009.

		Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		254

		-5 027

		Hjemmesykepleie (utfører):

		Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254)

		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, i juli økt til 9 564 utførte timer og august økt ytterligere til 9 988 utførte timer pr måned. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 270 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 med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, 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 8 måneder har prisen i realiteten vært nærmere 681 kr.  

		Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av vedtatt timepris – men det settes en negativ aktiv prognose på 5,839 mill kroner som innebærer en forverring på vel 0,359 mill kroner i forhold til juli måned.  Årsak til 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) (Kostra 254)

		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, 3 503 i juni, 3 554 i juli og 3279 i august.  Man ligger altså godt lavere i forhold til budsjett for utførte timer etter de 8 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 -2,750 mill kroner dvs en forverring i forhold til mai måned på 0,050 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 forbedring på 0,235 mill kroner.  Prognosen er justert med oppdatert vurdering av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2009-aktivitet.

		Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,776 mill kr basert på videreføring av dagens aktivitet. Prognosen forverret med 0,074 mill kroner i forhold til juli måned.  

		Personlig assistanse: - 0,34 mill kroner  (Kostra 254)

		Personlig assistanse har et merforbruk på 0,338 mill kroner.  Prognosen er forbedret med 0,103 mill kroner siden juli.

		Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert mindreforbruk på 1,344 mill kroner, dvs en forverring med 0,156 mill kroner siden forrige måned.  Hovedårsak til den positive prognosen er kjøp av færre timer enn budsjettert.

		Kjøp av kommunal praktisk bistand: +2,97 mill kroner (Kostra 254)

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper kommunal praktisk bistand for 2,969 mill kroner mindre enn budsjettert.  Forbedring med 0,114 mill kroner siden juli måned.

		Kjøp av hjemmesykepleie: -3,59 mill kroner (Kostra 254)

		Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2009 kjøper hjemmesykepleie for 3,593 mill kroner mer enn budsjettert.  Dette utgjør en forverring med 1,033 mill 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 (Kostra 254)

		Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sydenplasser.  Totalt en positiv prognose på  0,184 mill kroner, som forrige måned.

		Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk på 1,291 mill kroner, dvs en forverring på 0,469 mill kroner.  Årsak til forverringen er en gjennomført realitetsvurdering av forventede budsjetterte sykepengrefusjoner. Prognosen forutsetter en videreføring av planlagt aktivitet. (Kostra 254)

		Botilbud i institusjon

		261

		0

		Transport for funksjonshemmede

		733

		-1 615

		TT-kjøring viser et merforbruk på 1,615 mill kr, svært likt som forrige måned. Årsak til merforbruk er høyere aktivitet enn budsjettert.

		Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg

		-12 395

		Sum Bydel ekskl. sosialhjelp

		-7 200

		Økonomisk sosialhjelp

		281

		-2 600

		Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281)

		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. Etter mars har det vært en reduksjon i antall klienter for april og mai var  343 klienter i gjennomsnitt begge måneder, for juni 336 klienter,  for juli 306 klienter og for august 291 klienter. For 2009 er budsjettert med 310 klienter.  

		I tillegg er det budsjettert med kr 8 715 pr klient. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 8 første måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 520 kr. I prognosen er det forutsatt 310 klienter pr mnd og gjennomsnittlig utgift pr klient er 9500 de resterende månedene.

		Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

		-2 600

		Sum Bydel Nordstrand

		-9 800

		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 evaluerende 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.

		5 000

		L

		4

		Kompensasjon for nye private barnehageplasser 2008/2009

		2 500

		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 ekstra 10 plasser i forhold til prognosen

		3 000

		M

		2

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

		3 000

		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

		3 000

		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 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 bla 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 budsjettjustering:

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

		Nr

		Tiltak pr. august 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

		15

		0

		L

		2.

		En fra innsatsteamet dekker merkantilstillingen 17-31 august

		18

		18

		0

		L

		3.

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

		9

		9

		0

		M

		4.

		Kjøp av dagsenterplasser. Reduksjon utover budjust.sak

		157

		157

		0

		L

		Sum bestiller

		199

		199

		0

		Service- og forvaltningsenheten

		5.

		Bydelshuset, innsparingstiltak

		70

		70

		0

		M

		6.

		Prosjektmidler, utleie av bydelshuset = oppnådd

		100

		100

		0

		M

		7.

		Sjåførtjenesten delvis oppnådd men risiko tilknyttet biladm.

		200

		200

		0

		M

		8.

		Botjenester Stamhusveien, gjennomgå husleier

		40

		40

		0

		M

		9.

		Ingen vikarbruk ved korttids eller langtidssykefravær

		120

		120

		0

		M

		Sum Service- og forvaltningsenheten

		530

		530

		0

		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

		97

		46

		48

		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

		496

		261

		235

		 

		Enhet for bo- og dagtilbud

		 

		 

		 

		 

		19.

		Minimere vikarinnleie, kortere vakter, vakanser 

		1 199

		669

		530

		M

		 

		Sum Enhet for bo- og dagtilbud

		1 199

		669

		530

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Enhet for barnehager 1 (Nord)

		20.

		Lite vikar, utleie av lokaler, besparelse drift Lille Ekeberg

		56

		0

		56

		M

		21.

		Rygin. Kompensasjon øvingslærere, generell drift

		133

		114

		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

		423

		273

		150

		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)

		969

		414

		555

		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

		166

		17

		149

		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)

		1 442

		34

		1 408

		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

		39

		61

		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

		200

		200

		M

		Sum Enhet for hjemmesykepleie

		3 720

		839

		2 881

		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

		448

		112

		L

		47.

		Holdt halv stilling ledig

		60

		40

		20

		L

		Sum Enhet for praktisk bistand

		755

		572

		183

		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.

		Marmorberget. Besparelse vakanse jfr. noe økt vikarbruk

		218

		128

		90

		55.

		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

		4085

		1 995

		2 090

		SUM Bydel Nordstrand

		13 395

		5 513

		7 882

		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. august

		 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

		L

		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

		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

		16

		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

		6

		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

		104

		L

		27.

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

		400

		313

		L/M

		28.

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

		250

		250

		L

		29.

		Boligkontoret / Marmorberget økt husleie

		50

		29

		L

		30.

		Refusjon utlegg NAV

		250

		84

		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

		360

		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

		160

		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

		90

		L

		37.

		Reduksjon av barnehagenes driftsbudsjetter.

		100

		45

		M

		38.

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

		135

		135

		M

		39.

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

		40

		40

		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

		25

		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

		30

		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

		809

		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

		40

		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

		2 500

		L

		53.

		Budsjetterte velferdsmidler trekkes inn.

		160

		160

		L

		54.

		Budsjetterte tildelinger av  frivillighetsmidler inndras. 

		120

		120

		L

		55.

		Prosjekt hovedrengjøring utgår.

		300

		300

		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

		1 134

		L

		57.

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

		-1 400

		-1 400

		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

		1 500

		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

		1 300

		L/M

		60.

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

		-1 630

		-1 630

		L

		61.

		Merinntekter ressurskrevende brukere, overført fra 2008 til 2009

		1 680

		1 680

		L

		62.

		Mindreinntekter statlig refusjon spesialpedagogiske tiltak

		-50

		0

		L

		Sum korrektive tiltak

		15 590

		9 041

		For tiltak A3 og A4 er bydelens risikovurdering endret fra M og L/M til L og M.
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