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Sak 12/10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
11.03.2010 - bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201000029 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 11.03.10 12/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 11.03.2010 - 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 11.03.10 godkjennes 
 
 
  
 
 
Oslo, 17.02.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 13/10    Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.2010 - 
bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201000028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 11.03.10 13/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2010 - BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 04.02.10 godkjennes 
 
 
 
Oslo, 17.02.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 14/10    Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000218 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 11/10  
Eldrerådet 01.03.10 10/10  
Arbeidsmiljøutvalg 02.03.10 15/10  
Medbestemmelsesutvalg 02.03.10 16/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 11/10  
Ungdomsrådet 01.03.10 7/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 8/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.03.10 9/10  
Barn, ungdom og kultur komite 02.03.10 8/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 14/10  
 
 
ÅRSBERETNING 2009 FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 

   3



 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til orientering. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I følge økonomireglementets pkt 2.6 ”Årsregnskap og årsberetning” er ”bydelsutvalget 
ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning”.  Det er en ny formulering i 
økonomireglementet at bydelsutvalget nå skal vedta årsberetningen. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Årsmelding 2008 ble tatt til etterretning av bydelsutvalget. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det vises til Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand, med vedlegg. 
 
Sammendrag  
Årsmeldingen er i henhold til Fellesskriv 6/2009. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Årsberetningen sendes Bystyret med protokoll fra bydelsutvalgets vedtak.  
 
 
 
 
Oslo, 10.02.2010 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 15/10    Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000218 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 12/10  
Eldrerådet 01.03.10 11/10  
Arbeidsmiljøutvalg 02.03.10 16/10  
Medbestemmelsesutvalg 02.03.10 17/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 12/10  
Ungdomsrådet 01.03.10 8/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 9/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.03.10 10/10  
Barn, ungdom og kultur komite 02.03.10 9/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 15/10  
 
 
ÅRSSTATISTIKK 2009 FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Medbestemmelsesutvalgets  vedtak: 
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Ut fra Fellesskriv 8/2009 om Årsstatistikk 2009 presiseres det årsstatistikken ”utgjør et sentralt 
og viktig datagrunnlag for byrådets oppfølging av bydelene, og inngår i byrådets vurdering av 
tjenesteproduksjonen og måloppnåelsen i bydelene og i omtalen av denne i byrådets 
årsberetning til bystyret”.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Årsstatistikk for 2008 ble tatt til etterretning av bydelsutvalget 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det vises til vedlagte Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand. 
 
Sammendrag  
Årstatistikken er utfylt i henhold til Fellesskriv 8/2009. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
 
 
 
Oslo, 10.02.2010  
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 16/10    Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000218 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 13/10  
Eldrerådet 01.03.10 12/10  
Arbeidsmiljøutvalg 02.03.10 17/10  
Medbestemmelsesutvalg 02.03.10 18/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 13/10  
Ungdomsrådet 01.03.10 9/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 10/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.03.10 11/10  
Barn, ungdom og kultur komite 02.03.10 10/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 16/10  
 
 
ÅRSREGNSKAP 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for  

bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet for Oslo kommune skal Bydelsutvalget behandle bydelens 
regnskap. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett er beskrevet i sak om 
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
I 2009 vedtok Bydelsutvalget årsregnskapet i sak 36/09.  Kommunerevisjonens rapport ble 
gjennomgått når den forelå i ettertid.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Når Bystyret godkjenner årsregnskapet 2009 for Oslo kommune, deriblant Bydel Nordstrand, 
så bør det på forhånd være behandlet og godkjent av Bydelsutvalget.  Kommunerevisjonens 
rapport fremlegges til orientering så snart den foreligger. 
 
Sammendrag  
Årsregnskap for Bydel Nordstrand er utarbeidet og levert i henhold til de aktuelle instanser 
innen fastsatt frist. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Denne saken har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
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Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand. 
 
 
Oslo, 10.02.2010 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef  
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Sak 17/10    Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse til 
planprogram  

 
Arkivsak: 200900183 
Arkivkode: 641 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 14/10  
Eldrerådet 01.03.10 13/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 14/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.03.10 12/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 17/10  
 
 
 
NYTT DOBBELTSPOR OSLO - SKI - OSLO KOMMUNES UTTALELSE TIL 
PLANPROGRAM  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 
transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 

2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er også 
planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge riggplass og 
frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr BU-sak 74/09, 
møtedato 10.09.09. 

3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 

4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 
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5. Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 

6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Rådet forutsetter at planen ivaretar hensynet til universell utforming 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Planprogrammets del A – fellesdel – og del B om Oslo kommune, samt oversendelsbrev 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Plan- og bygningsetaten har bedt Bydel Nordstrand, som berørt bydel, om å avgi uttalelse i 
forbindelse med planprogram for nytt dobbeltspor Oslo – Ski. Uttalelsen skal inngå i en 
samordnet uttalelse fra Oslo kommune. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren har vært representert i møte med Jernbaneverket om nytt dobbeltspor Oslo – 
Ski for å drøfte risikoanalyse forbundet med prosjektet. Bydelsdirektøren skrev også brev til 
Plan- og bygningsetaten i desember 2009 med bemerkninger knyttet til anleggsfasen, i tråd med 
fremstillingen i herværende sak. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 
Saken gjelder etablering av nytt dobbeltspor Oslo – Ski, som første ledd i høyhastighetsbane til 
Europa. 
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Sammendrag  
Planprogrammet for nytt dobbeltspor Oslo – Ski dreier seg om planprosess, anleggsfase og drift 
av en ny høyhastighetstrase. For Bydel Nordstrand vil selve banen gå i tunnel, og dermed ikke 
være merkbar i driftsfasen. Men anleggsfasen, som er planlagt fra 2013 til 2018, vil derimot 
kunne gi merkbare konsekvenser for bydelens befolkning, avhengig av anleggsmetode. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Prosjektet innebærer ingen økonomiske konsekvenser for bydelen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det foreligger ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Prosjektet med nytt dobbeltspor Oslo – Ski er i seg selv en høyst nødvendig kapasitetsutvidelse 
på jernbanetilbudet mot syd. Dette anlegget er overbelastet i dag, og det samme må sies om 
både veinett og busstilbud.  
 
Det er imidlertid grunn til å understreke at anleggsperioden kan innebære belastninger for 
bydelens innbyggere, noe som i sterk grad avhenger av metode. Ved konvensjonell sprengning, 
vil det måtte etableres tverrslag (tunneler ut til siden fra hovedtunnelen) for å transportere ut 
masser, jfr pkt A.3.3 i vedlagte planprogram. Tverrslag er bl.a. planlagt ved Bekkelaget, 
Nordstrand og Ljabruveien. Ved bruk av tunnelboremaskiner (konsept B1 i samme punkt) kan 
tunnelanlegget drives uten tverrslag. Bydelsdirektøren mener at det må kreves at 
tunnelboremaskiner velges som driveteknikk i den delen av anlegget som går gjennom bydelen, 
da bydelen både er tettbefolket og allerede tungt belastet med trafikk og støy. 
 
Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning og bortkjøring av masser via tverrslag, må det 
kunne forventes at de miljømessige og sikkerhetsmessige sidene ved dette belyses i en egen sak 
for bydelen.  
 
Det er også grunn til å kreve påpasselighet med at alle arbeider som skjer i dagen, tar 
nødvendige hensyn til vassdrag, natur, barn, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. 
 
 
 
 
 
Oslo, 18.02.2010 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 18/10    Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret  

 
Arkivsak: 201000140 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 15/10  
Eldrerådet 01.03.10 14/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 15/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.03.10 13/10  
Barn, ungdom og kultur komite 02.03.10 12/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 18/10  
 
 
 
GJENNOMKJØRINGSTRAFIKK PÅ NORDSTRANDPLATÅET - PRIVAT FORSLAG 
FRA VENSTRE I BYSTYRET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 

2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken sendes 
deretter til Samferdselskomiteen. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.   Saken legges frem for: 

-    Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 

2 .  Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale   
trafikkkomiteen  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 

 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Punkt 1 i bydelsdirektørens innstilling ble foreslått opprettholdt. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet forslag om nytt tilleggspunkt 2 som følger: 
”Bydelsutvalget registrerer Venstres forslag til trafikksaneringsplan og ber om at innspillet 
sendes til lokal trafikkgruppe for behandling i forbindelse med lokal trafikkplan.” 
 
Bydelsdirektørens punkt 2 blir punkt 3.  Teksten ”bør få i oppdrag” erstattes med ”gis i 
oppdrag”. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak,  punkt 2, ble enstemmig vedtatt som punkt 3. 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Følgende innstilling foreslås ovenfor bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. Det er 

mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge skoleveier. 
2.  Bydelsutvalget registrerer Venstres forslag til trafikksaneringsplan og ber om at innspillet 

sendes til lokal trafikkgruppe for behandling i forbindelse med lokal trafikkplan 
3.  Bydelens politiske trafikkutvalg gis i oppdrag å levere en innstilling om konkrete  

trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken sendes 
deretter til Samferdselskomiteen. 

 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1.Privat forslag fra Venstres bystyregruppe om gjennomkjøringstrafikk på      

Nordstrandsplatået med bystyrets vedtak, uttalelser fra Ruter og Samferdselsetaten og 
byrådens uttalelse. 

2. Forslag til vedtak fra Sigbjørn Odden (H) – anbefalt av arbeidsgruppen for trafikkplan 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Venstres bystyregruppe la i mai 2009 frem et forslag om sanering av gjennomkjøringstrafikk på 
Nordstrandsplatået. Bystyret har vedtatt at saken skal behandles av samferdsels- og 
miljøkomiteen. Dette skjer i april. Forut for dette bør saken være behandlet av bydelsutvalget. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Bydelsutvalget oppnevnte i møte 14.05.09 en egen arbeidsgruppe for å ta tak i utfordringene 
innen trafikkspørsmål for bydelen.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
I henhold til reglement for bystyret, kan bystyremedlemmene fremsette private forslag til 
behandling i bystyret. Venstres bystyregruppe har lagt frem et privat forslag om sanering av 
gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandsplatået. 
 
Sammendrag  
Det private forslaget fra Venstres bystyregruppe tar utgangspunkt i stigende trafikkmengde og 
at en vesentlig del av innfartstrafikken fra syd går over Nordstrandsplatået. En ønsker to 
effekter: 

- trafikken skal reduseres ved å stimulere og tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk 
- en betydelig andel av den trafikken som i dag går over platået styres over til 

hovedinnfartsveiene. 
 
Forslag: 

- Tillate parkering ved Ekeberghallen for å gå til Sportsplassen stasjon på Ekebergbanen. 
- Tilrettelegging for økt bruk av sykkel 
- Bruk av signalregulering for å begrense trafikk 
- Innføre parkeringsrestriksjoner i flere småveier 
- Etablere flere innfartsparkeringsplasser i Sørkorridoren 

Bystyregruppen ber byrådet om å utarbeide en trafikksaneringsplan for å redusere uønsket 
gjennomkjøring over Nordstrandsplatået. 
Ruter og Samferdselsetaten har avgitt uttalelser til forslaget, og byråden har på bakgrunn av 
disse uttalelsene ikke ønsket å anbefale at det settes i gang et arbeid med trafikksaneringsplan. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
 
Bydelsdirektøren mener at bydelen har en utfordrende trafikksituasjon. Det er flere 
uoversiktlige kryss, hvor det kan være vanskelig å lese trafikkbildet, det er trange småveier, og 
det er generelt en stor belastning på bydelens veinett selv om en del trafikk er blitt loset over på 
nye E6. Det er nettopp denne krevende situasjonen som gjør at bydelen har oppnevnt en egen 
politisk trafikkgruppe. 
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Bydelsdirektøren finner at det er nødvendig å få utarbeidet en trafikkplan for bydelen, og mener 
at dette arbeidet er godt i gang og ivaretatt av den politiske trafikkgruppen. Bydelens 
trafikkgruppe bør få gjøre den oppgaven som Venstres bystyregruppe foreslår at Byrådet skal 
besørge. Bydelens trafikkgruppe bør få utarbeide en ferdig trafikkplan for bydelen og legge 
denne frem for bydelsutvalget i juni i år. Bydelsutvalget oversender deretter innstillingen til 
Samferdselskomiteen.  
 
 
Oslo 11.02.2010 
 
 
 
  
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 19/10    Birger Olivers vei 8, Kastellet - Invitasjon til innspill fra 
bydelen, område- og prosessavklaring  

 
Arkivsak: 201000067 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 16/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 19/10  
 
 
 
BIRGER OLIVERS VEI 8, KASTELLET - INVITASJON TIL INNSPILL FRA 
BYDELEN, OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positiv til den foreslåtte barnehageutbyggingen 
og tilhørende omregulering i Birger Olivers vei 8. Forslaget harmonerer med bydelens 
egen barnehageplan, som ble vedtatt av BU den 14.05.09, sak 38/09. 

2. Arbeidsutvalget anbefaler at det velges løsninger som gjør at mest mulig av 
barnehagens uteareale også er tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens 
åpningstid. 

 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, som følger: 

3. I forhold til arealregnskap er arbeidsutvalget innstilt på at regulert areal til barnehage 
i Sigurd A. Danielsens vei tilbakeføres til friområde. 

Votering: 
Steinar Andersens (A) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positiv til den foreslåtte barnehageutbyggingen 
og tilhørende omregulering i Birger Olivers vei 8. Forslaget harmonerer med bydelens 
egen barnehageplan, som ble vedtatt av BU den 14.05.09, sak 38/09. 

2. Arbeidsutvalget anbefaler at det velges løsninger som gjør at mest mulig av 
barnehagens uteareale også er tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens 
åpningstid. 

3. I forhold til arealregnskap er arbeidsutvalget innstilt på at regulert areal til barnehage 
i Sigurd A. Danielsens vei tilbakeføres til friområde. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Invitasjon til innspill fra bydelen fra Plan- og bygningsetaten 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Plan- og bygningsetaten har bedt Bydel Nordstrand om å avgi uttalelse i forbindelse med ønske 
om å etablere barnehage på en eiendom som i dag er regulert til friområde. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Eiendommen var regulert til tomt for psykiatribygning inntil år 2000, da den ble omregulert til 
friområde. 
Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand ble vedtatt av Bydelsutvalget den 
14.04.09, sak 38/09. I planens pkt 11.1 fremkommer eiendommen Birger Olivers vei 8 som 
aktuell for barnehageutbygging 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 
Saken gjelder ønske om etablering av barnehage på en tomt som i dag er regulert til friområde. 
I bydelens barnehageplan, som ble vedtatt 14.05.09, fremkommer Birger Olivers vei 8 som 
aktuell, og det opplyses i saken at det vurderes å iverksette reguleringssak for denne tomten. 
 
Sammendrag 
Birger Olivers vei 8 har en størrelse på 7.400 m2, hvorav 3.200 m2 er foreslått omregulert og 
disponert til barnehage. Det planlegges en to-etasjes barnehage med et fotavtrykk på 720 m2. 
Planene harmonerer med bydelens barnehageplan, vedtatt av BU 14.05.09. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
Selve omreguleringen og planleggingen innebærer ingen økonomiske konsekvenser for 
bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det foreligger ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser at planbehovet harmonerer med bydelens egen barnehageplan, som ble 
vedtatt av BU den 14.05.09.  
 
Samtidig bør det være mulig å etablere barnehagen slik at ikke allmennhetens bruk av området 
reduseres. Dette kan f. eks skje ved at det uteareale som benyttes av barnehagen, er tilgjengelig 
for allmennheten utenom barnehagens åpningstid.  
 
Med tanke på arealregnskap bør det vurderes om det arealet i Sigurd A. Danielsens vei, som er 
regulert til barnehage, kan bli omregulert til friområde. 
 
Oslo, 18.02.2010 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 20/10    Konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager  

 
Arkivsak: 200900454 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 17/10  
Arbeidsmiljøutvalg 02.03.10 13/10  
Medbestemmelsesutvalg 02.03.10 12/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 16/10  
Barn, ungdom og kultur komite 02.03.10 11/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 20/10  
 
 
 
KONKURRANSEUTSETTING AV BYDELENS KOMMUNALE BARNEHAGER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 

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

dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser. 
 
Til bydelsutvalget:  

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

vesentlig nye elementer i seg, vil bydelsdirektøren komme tilbake med ny sak til 
bydelsutvalget. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 

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

dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser 
 

Medbestemmelsesutvalgets vedtak:   
 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Ved en eventuelt ny sak må det vektlegges de funksjonshemmedes spesielle behov 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Ved en eventuelt ny sak må det vektlegges de funksjonshemmedes spesielle behov 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING  
Vedlegg: 
Oppdragsnotat 20.03.2009. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I Bydelsutvalget 24.4.08 ble det, tilknyttet behandling av Plan for full barnehagedekning Bydel 
Nordstrand 2008 – 2011, stilt spørsmål rundt lønnsomhet/hensiktsmessighet av kommunale vs. 
privat etablering av nye barnehager. Etter en diskusjon ble det ikke fattet noe vedtak, men 
bydelsdirektøren meddelte at han på generelt grunnlag - og gjerne tilknyttet case - ville se på 
alle forhold tilknyttet dette spørsmålet.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det vises til : 

1. Drøfting i bydelsutvalget 24.04.2008.  
2. Vedtak i bydelsutvalget 18.06.2009, sak 65/09 – Kommunale og private 

barnehager. 
3. Bydelsutvalgets møte 17.12.2009, sak 123/09 hvor Frp`s forslag om 

konkurranseutsetting av bydelens kommunale barnehager ble oversendt 
Arbeidsutvalget. 
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4. Notat til Arbeidsutvalget datert 14.01.2010 – Konkurranseutsetting av bydelens 
kommunale barnehager. 

5. Informasjon fra Bydelsdirektøren vedr. notatet av 14.01.2010 på møtet i 
Arbeidsutvalget 18.01.2010. 

 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 

• Privat drift av barnehager skal skje i samsvar med de krav som ligger i Lov om 
barnehager. 

 
• Privat drift skal oppfylle forskriftene om pedagogisk bemanning og Oslo kommunes 

standardvedtekter med bestemmelser om opptak, åpningstid, foreldrebetaling m.v. 
 

• Barnehagelokaliteter som bygges ut og eies av kommunen v/Omsorgsbygg Oslo KF 
forutsetter at driver inngår leieavtale på markedsmessige vilkår, dvs. som gir 
kostnadsmessig dekning av kapital- og driftskostnader. 

 
• Privat drift forutsettes å ha kvalifisert personale, både til realkompetanse og 

fagkompetanse. 
 

• Det stilles krav til ledelsen om hvilke kvalitetssikringssystem som legges til grunn for 
driften. 

 
• Bydelen skal utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet er 

tilfredsstillende. 
 

• Privat driver må følge regelverket om ”makspris” i foreldrebetalingen. 
 

• Den øvrige finansieringen skal være likeverdig mellom kommunal og privat drifting, 
d.v.s. at kommunen dekker kostnadene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og 
foreldrebetalingen. 

 
• Det statlige tilskuddet utmåles av fylkesmannen, og beregnes ut fra antall barn, 

oppholdstid og alder. 
 

• Etter barnehagelovens § 15 skal alle barnehager behandles likeverdig i forhold til 
offentlig tilskudd. D.v.s at bydelen er pliktig til å gi tilskudd til private barnehager som 
utgjør minst 85 % av det kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar, maksimalt 100 
%. 

 
 

Sammendrag 
Saken ble reist i bydelsutvalget 24.4.08 tilknyttet behandling av Plan for full barnehagedekning 
Bydel Nordstrand 2008 – 2011, hvor det ble stilt spørsmål rundt lønnsomhet/hensiktsmessig av 
kommunal vs. privat etablering av nye barnehager. 
 
Saken har vært under arbeid i bydelsadministrasjonen. I mellomtiden har bystyret vedtatt 
gjennomført ny organisering av Oslo som eget opptaksområde og sentral bestilling av 
barnehager. Bydelen avventet nærmere avklaringer rundt virkningene av dette vedtaket. 
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Bydelsdirektøren opprettholder sin anbefaling om å komme tilbake med ny sak til 
bydelsutvalget, dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har 
vesentlig nye elementer i seg. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Er ikke relevant for saken på dette tidspunkt.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Saken har så langt ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelens ansatte. Men, en lokal 
utredning som innebærer en total analyse som evnt. kan ”underbygge” problemstillingen: 
”Lønner det seg å starte opp og drive kommunale barnehager, eller bør det legges til rette for 
etablering av private barnehager der bydelen kun har tilsynsansvar, i tillegg til videreformidling 
av statstilskudd og utbetaling av kommunalt ( likebehandlings) tilskudd” er både tidkrevende 
og synes urealistisk for bydelen å gjennomføre på egen hånd.  
 
Ytterligere vurdering 
Retten til barnehageplass medfører at utbygging av barnehager er meget høyt prioritert av Oslo 
kommune. Flere etater i Oslo kommune jobber sammen for å fremskaffe tomter som kan 
benyttes til barnehager. Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre for de prosjektene Oslo kommune 
bestiller. Omsorgsbygg Oslo KF har også fått økte rammer i 2009 for å kjøpe eiendommer som 
kan benyttes til barnehager for å bidra til at Oslo kommune oppnår den lovfestede retten til 
barnehageplass i 2009. 
 
I forbindelse med at Oslo er blitt ett opptaksområde er det opprettet en sentral bestillerenhet.  
Denne organiseringen er gjort for en periode av 2 år og at byrådet, dersom det foreligger 
grunner til det, kan fremme sak om forlengelse.  
 
For å få en bedre utnyttelse av barnehagene er det også satt vilkår for tildeling av kommunalt 
tilskudd til private barnehager ved at barnehagen utnytter kapasiteten fullt ut. 
 
Bydelene skal fortsatt komme med forslag til utbygging, og driften av barnehagene skal ligge 
til den bydelen der barnehagen geografisk er plassert. 
 
Bydel Frogner har gjennomført en anbudsprosess om barnehagedrift i kommunalt eiet lokale og 
bydelsdirektøren har konkludert (BU-sak 116/09) slik: 

• Bydelen fikk kun ett tilbud fra en etablert aktør i markedet. Det forelå således ingen 
reell konkurransesituasjon.  

• Bydelen mener at den oppnådde målsettingen om å få på plass driften av den 
kommunalbygde barnehage er i samsvar med konkurransegrunnlaget. 

• Det er beregnet at bydelen vil få en brutto mindrekostnad på ca. 0,5 mill.kr i 2010, som 
de mener ikke vil bli videreført fra 2011 med omleggingen av de statlige 
tilskuddsatsene. Da har man ikke har tatt høyde for transaksjonskostnadene ved 
gjennomføringen av konkurranseprosessen som var betydelige. 

• Bydelen mener at markedet for drift av nye kommunale barnehager ikke er interessant 
for private aktører. 

• Det er bydelens vurdering at konkurranseutsetting av nye barnehager i liten grad bidrar 
til effektivitet, økonomisk besparelse eller frigjør kommunale ressurser. 

• Bydelen mener at de samlede omstendigheter knyttet til omlegging av finansiering av 
barnehager vil kunne gjøre videre konkurranseutsetting risikofylt. Bydelen vil avvente 
utviklingen før eventuell ny konkurranseutsetting blir vurdert. 

 

 24



I en evaluering gjort av et konsulentfirma (følger vedlagt) blir det trukket bl.a. følgende 
slutninger: 

• Bydelens konkurranseutsetting av gjeldene barnehage til privat kontra kommunal drift 
ga ingen budsjettmessige konsekvenser. 

• Bydelen vil bare kunne oppnå besparelser, dersom privat tilbyder er villlig til å drifte en 
barnehage til lavere kostnader pr. plass enn gjennomsnittet for kommunale barnehager – 
noe som antas å være lite sannsynlig. 

• Hvis målet er å oppnå økonomisk gevinst kreves det flere private tilbydere i en 
anbudsprosess – noe som med nåværende rammebetingelser neppe er realistisk. 

 
Til orientering: 
I forbindelse med sak om :Vurdering av drift av nye og eksisterende barnehager i Bydel 
Frogner, BU – sak 116/09, skriver bydelsdirektøren i sitt forslag til vedtak:  
”Bydelsutvalget tar evaluering av konkurranseutsetting av barnehager til etterretning. 
Bydelsutvalget finner at de samlede omstendigheter knyttet til omlegging av finansiering av 
barnehagefeltet med mer gjør videre konkurranseutsetting av barnehager risikofylt. 
Bydelsutvalget vil derfor avvente statens iverksettelse av finansieringsordning før ytterligere 
konkurranseutsetting av bydelens barnehager vurderes gjennomført”. 
 
På møte i bydelsutvalget i april 2009 fattet BU i bydel Frogner følgende vedtak: ” 
” På bakgrunn av positiv oppstart av nye barnehage hvor driften ble satt ut til en privat aktør, 
ønsker Bydelen fortsatt å konkurranseutsette driften av kommende nye barnehager i Bydelen. 
Erfaringer fra første runde skal brukes for å tilpasse konkurransegrunnlaget med målsetting om 
å tiltrekke seg flere interesserte tilbydere. 
 
Det må legges til rette for at også kommunen skal kunne være en av tilbyderne i 
anbudsrundene. 
 
Bydelsutvalget vil allikevel fra sak til sak bestemme hvorvidt den enkelte barnehage skal 
konkurranseutsettes”. 
 
Det vil bli nedsatt en sentral arbeidsgruppe med representanter fra bydelene og 
byrådsavdelingene for å vurdere om dagens fordeling av kapitalkostnadene/husleieutgiftene og 
fordelingen av budsjettet for dette til bydelen, bør justeres.  
 
Bydelsdirektøren anbefaler at Bydel Nordstrand avventer dette arbeidet før bydelen selv 
eventuelt vurderer å gå videre med analysearbeidet av konkurranseutsetting av barnehagedrift 
 
 
Oslo, 10. februar 2010 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                                   Tove Heggen Larsen/s/  
bydelsdirektør                                                                           ass. bydelsdirektør  
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Sak 21/10    Rapport om Helhetlig Risiko Styring  
 
Arkivsak: 201000207 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Sissel Karin Badendyck 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 18/10  
Eldrerådet 01.03.10 15/10  
Arbeidsmiljøutvalg 02.03.10 14/10  
Medbestemmelsesutvalg 02.03.10 13/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 17/10  
Ungdomsrådet 01.03.10 10/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 11/10  
Barn, ungdom og kultur komite 02.03.10 13/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.03.10 14/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 21/10  
 
 
RAPPORT OM HELHETLIG RISIKO STYRING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 

1. Ved bruk av HelhetligRisiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig 
tidspunkt 

2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant 
av hendelsen og iverksette nødvendige tiltak  

 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
SAKSBEHANDLING   
Vedlegg  
Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Helhetlig risikostyring (HRS) 
Pilotprosjektet ble startet opp 2005. Dersom det blir vellykket er HRS tenkt gjennomført i hel 
Oslo kommune. Prosjektet skal synliggjøre at HRS påskynder utviklingen/videreutviklingen av 
bydelens styrings- og kvalitetssystemer og prosessen skal bidra til en klargjøring av bydelens 
mål og lovpålagt HMS-krav. Prosjektet skal klargjøre og knytte sammen strategi og mål og 
forsterke ledelsens evne og styring og kontroll.  
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Målområder i prosjektet er: 
1. Brukere/ befolkningen 
2. Ansatte 
3. Tjenesteytelse/kvalitet 
4. Ressursforvaltning 
 
Prosjektet involverer ledelse, ansatte, tillitsvalgte og politikere slik at HMS forankres i hele 
organisasjonen og etableres som en metodisk arbeidsform for planlegging og styring. 
Pilotprosjektet drives av Oslo Forsikring. Det Norske Veritas bistår med eksterne konsulenter 
for råd veiledning i arbeidet.  
Prosjektet finansieres av Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) i Oslo kommune og 
Oslo forsikring. I tillegg ytes det stor innsats i arbeidet fra bydelens ledelse, resultatsjefer, 
stabssjefer og øvrige ansatte. 
 
Hva er helhetlig risikostyring 
Risikostyring er etterpåklokskap på forhånd og et hjelpemiddel i arbeidet med å løse de 
styringsmessige utfordringer en står overfor når en skal lede og utvikle en virksomhet.  
Helhetlig risikostyring klargjør og knytter sammen overordnede/ politisk vedtatte mål og 
operative mål, og forsterker derigjennom ledelsens evne til styring og kontroll av virksomheten. 
For å kunne betegne risikostyringen helhetlig må den omfatte alle vesentlige mål virksomheten 
styres etter og favne alle typer risiko.   
Virksomhetens risikoeksponering er en funksjon av hvor god den er på sine sentrale prosesser 
(produksjon av tjenester og informasjon) og virksomhetens sentrale prosesser er derfor fokus 
for risikokartleggingen. Risiko oppstår som følge av iboende mangler og svakheter ved disse, 
samt en rekke andre faktorer - noen er knyttet til indre forhold og betegnes interne - mens 
andre kommer utenfra og betegnes eksterne. De interne og eksterne kildene sorteres i grupper 
som refereres til som risikokategorier. Risikostyring i Oslo kommune skal rettes mot enhetens 
sentrale prosesser og omfatte de interne risikokategoriene fasiliteter/ teknologi, 
medarbeidere/organisasjon og ledelse/styring, samt de eksterne kategoriene rammebetingelser, 
leverandører, brukere/ kunder og andre forhold (naturforhold og kriminelle handlinger). 
Risikovurdering av alle sentrale prosesser avdekker virksomhetens samlede risikobilde. 
Strategiske risikofaktorer er det utvalg av operasjonelle risikofaktorer (totalt risikobilde) som 
truer virksomhetens eksistens eller truer virksomhetens mulighet til å nå sine overordnede/ 
politisk vedtatte mål.   

 

Hendelse

X

Risiko

Sannsynlighet Konsekvens

 
 
En hendelse som inntreffer med en viss sannsynlighet og som kan ha konsekvens mot ett eller 
flere mål. Risikonivå er sannsynlighet multiplisert med konsekvens. Det fremstiller: 
 Hva som ”er” eller kan gå galt 
 Sannsynligheten for at det går galt 
 Konsekvenser hvis det går galt 
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Hvorfor risikostyring 
Effektiv risikostyring skal sikre Bydel Nordstrand kvalitet på tjenestene og verdiskapning. Et 
annet viktig prinsipp med risikostyring er at det er et effektivt verktøy for å skjelne mellom 
viktige forhold (kritiske risikoer) og mindre viktige forhold (ubetydelige risikoer) slik at det 
lettere kan prioriteres tiltak der det har størst effekt. 
 
Målstyring ble innført som prinsipp i Oslo kommune i 1987 for å gjøre kommunen mer effektiv 
og resultatorientert, og for å sette fokus på mål og resultater i forhold til brukerne av 
kommunens tjenester. 
Innenfor en rekke fagmiljøer er det i ferd med å utvikle seg en ny holdning til målstyring. En 
legger i større grad vekt på å være proaktive i arbeidet med å nå sine mål; utøve risikobasert 
målstyring. Hensikten med risikobasert styring er å få et mer helhetlig bilde og en dypere 
forståelse av den risiko en virksomhet kan stå overfor.  Denne utviklingen har sammenheng 
med at virksomhetene blir større, kompleksiteten og graden av samhandling med andre øker, 
samtidig som endringer i rammebetingelsene skjer oftere/raskere. Som et resultat av denne 
utviklingen er helhetlig risikostyring i ferd med å etablere seg som et hjelpemiddel for å 
kontrollere alle typer risiko som kan få konsekvenser for virksomhetenes tjenester og 
verdiskapning.  
 
Kvalitetsstyring og risikostyring utfyller hverandre 
Dersom det ikke foreligger et godt utviklet kvalitetssystem som etterleves, vil det naturlig nok 
avdekkes uforholdsmessige mange risikoer (svakheter) som vil være nesten umulig å forholde 
seg til. Det viktigste risikoreduserende tiltak vil derfor være å starte med å etablere et godt 
kvalitetsstyringssystem. Det er derfor bortimot en forutsetning at det først er etablert et 
fungerende kvalitetssystem før arbeidet med Helhetlig risikostyring etableres. 
 
Når kvalitetsstyringen er godt på plass vil det finnes forholdsvis mindre, håndterbare antall 
risikoer. I et slikt tilfelle er basissikringen på plass og en kan konsentrere seg om risikofaktorer 
som går ut over dette, og som ikke naturlig dekkes av kvalitetssystemet.  
 
Ved avvik eller svakheter oppdaget i forbindelse med kvalitetsrevisjoner, må det skjelnes 
mellom hvilke forhold som naturlig hører inn i forbedringsprosessen og i hvilke forhold som 
bør håndteres videre i risikosystemet. 
    
Implementering– kompetansegivende opplæring 
Det er en stor pedagogisk utfordring å få til en felles forståelse av helheten. Forståelsen om at 
brukerne skal trekkes med underveis i utarbeidelse av Serviceerklæringer og 
brukerundersøkelser må stå sentralt i arbeidet. Det er viktig at brukerundersøkelsene er 
relevante og at brukerne får tilbakemeldinger. 
 
Det må tenkes annerledes når det gjelder informasjon – skreddersøm er utfordringen. 
Tjenestene skal gjenspeile det brukerne er opptatt av. Å lykkes i dette arbeidet avhenger av at 
ansatte får tilført tilstrekkelig med kompetanse til å delta i kvalitetsarbeidet og se 
forbedringspotensialet. Det må derfor lages et system for oppfølging.  
 
Obligatoriske kurs, seminarer og konferanser må tilrettelegges slik at alle ansatte, tillitsvalgte 
og politikere blir en del av den helhetlige prosessen. På denne måten blir brukerorienteringen 
en tilpasning av tilbudet til den enkelte brukers behov og ønsker. Og arbeidet blir forankret i 
Oslo kommunes verdigrunnlag. 
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Videreføring av HRS i virksomheter i Oslo kommune  
( ref. Rambøll Norge AS)  
1. Styrke beslutningsprosessen, sikre evne og mulighet til prioritering, forbedre  
            gjennomføringsevnen. 
2. Styrke tjenesteproduksjon ved at riktig tiltak settes i verk for å sikre leveranse og 
kvalitet 
     i leveransen.          
3. Forbedre måloppnåelse ved at en gjennom styring tar riktig risiko. 
4. Styrke innovative evner, øke endringsviljen og omstillingsevnen. Endre fokus og  
  ressurser fra  
            ” brannslukning til proaktiv oppgaveløsning. 
5. Øke evnen til å begrense risiko, og bidra til bedre ressursutnyttelse, effektivitet og  
            økonomistyring. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Saken er nedfelt i bydelens strategiske plan for 2009/2011 og i budsjettet for 2009/2010 
Helhetlig Risiko Styring i Bydel Nordstrand 
Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2008 følgende: 
Tiltak: 
”Bydelen har kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt 
utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (internkontrollforskriftens 
§ 5-6) 
Deltiltak: 

1. System for Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er en del av bydelens HMS-system. 
2. For ytterligere å styrke proaktivt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser, vurderes 

fra og med 2009 å igangsette arbeid med helhetlig risikostyring. 
3. ROS-metoden er benyttet for å kartlegge og avdekke mulige overtredelser av lovens 

krav til helse-miljø og sikkerhet. 
Konsekvenser for brukerne:   
- Tilfredse brukere. 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: 
- Sikrer at kravene i henhold til lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet følges opp. 
- Sikre at de ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø”. ( Vedtatt i bydelsutvalget i budsjett 2008). 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Helhetlig Risiko Styring som prosjekt i Bydel Nordstrand startet i juni 2009. 
HRS-arbeidet startet med en redegjørelse og innføring i arbeidet, v/HRS-konsulenter fra Veritas.   
Tilstede var da bydelens tjenesteledere, enhetsledere, direktører, stab økonomi, personalsjef, 
kvalitetsrådgiver. Det ble på dette tidspunkt kunngjort at kvalitetsrådgiver skulle ha 
koordineringsansvaret og lede prosjektet i bydelen. 
HRS-arbeidet i bydelen består av 4 møter tilknyttet hvert tiltak. 

- Oppstartsmøte 
- Intervju 
- Analysemøte 
- Tiltaksmøte  

Det ble utarbeidet en møteplan for hvert tiltak, deltakelse, tid og sted for møtene. Planen ble 
gjennomgått med bydelsdirektør før utsendelse for å sikre at møtene ikke kolliderer med andre planer 
i høstens budsjettarbeid. 
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Bydel Nordstrand har utarbeidet 12 funksjonsområder planlagt for HRS- arbeid. 
Funksjonsområdene er som følger: 
Funksjonsområde 1 Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til legen bydel (Enhet for 
bestiller) 
Funksjonsområde 2  Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger (Enhet for  
                                 veiledning/støtteordninger for voksne) 
Funksjonsområde 3  Mer effektiv bruk av barnehagelokaler (Enhet for barnehager) 
Funksjonsområde 4  Sikre overgang og implementering – NAV – Nordstrand (Enhet for  
                                 veiledning/støtteordning for voksne) 
Funksjonsområde 5  Optimal bruk av innsatsteam ( bl.a.: bemanningsvolum, kompetanse, 
organisering,  
                                 tverrfaglig samhandling). Enhet for Bestiller 
Funksjonsområde 6  Etablere ordninger for bistand boligene i mellom i aktuelle situasjoner (Enhet for  
                                 bo- og dagtilbud).          
Funksjonsområde 7  Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske 
tiltak  
                                 (Enhet for forebyggende arbeid) 
Funksjonsområde  8 Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestenes kvalitet (Enhet 
for   
                                  barnevern) 
Funksjonsområde 9  Optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten (Enhet for hjemmesykepleie/  
                                  Enhet for praktisk bistand) 
Funksjonsområde 10 Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase inkl. alle samhandlende  
                                  relasjoner (Enhet for service og forvaltning)                
Funksjonsområde 11 Lage en samordnet kompetanseplan (stab personal- og organisasjonsutvikling) 
Funksjonsområde 12 Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar (herunder blant annet:   
                                   Prosedyre/rutiner, kompetanse, organisering, ledelse, felles kulturforståelse,  
                                   rapportering). (BDT / økonomi). 
 
Sammendrag  
Det Norske Veritas, med tre konsulenter, har ledet bydelens utvalgte tjenester gjennom arbeidet 
som i første omgang ble avsluttet 04.11.2009. Arbeidet fortsetter i enhetene, og består i å 
iverksette tiltak tilknyttet gitte risikoområder. Risikoområdene ble manifestert under veiledning 
av HRS - konsulentene. Avsluttende HRS-rapport utarbeides av HRS-konsulentene og 
presenteres i bydelens ledergruppe nov./des. 2009. 
HRS som system synliggjør uheldige situasjoner i forkant av eventuelle hendelser.  
Bydel Nordstrand har et sterkt fokus på kvalitet og HRS bidrar til en helhet i det pågående 
kvalitetsarbeidet i bydelen.   
Bydel Nordstrand har valgt en avgrensning på arbeidet med konsentrasjon på 12 fokusområder. 
Bydelen har gjennomført 53 møter med henholdsvis 3 og 2 ½ time pr. møte. 
I hvert fokusområdene har ledere og ansatte gjennomført følgende møter: 

- oppstartsmøte 
- intervjuer 
- analysemøte 
- tiltaksmøte 

Prosjektet er gjennomført med utgangspunkt i følgende: 
 
Visjon:  
Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i. 
Bydel Nordstrands virksomhetside  
•tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov 
•yter nødvendig helsehjelp og tjenester med kvalitet og service 
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•utvikler tjenester i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer 
•har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 
•søker god dialog med bydelens befolkning 

Verdier:    
Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt 

Overordnede mål:  
Brukere, Omdømme, Ansatte, Økonomi, Kvalitet på tjenesten  
 
Prosjektet er gjennomført med stor interesse og motivasjon. Kunnskap og veiledning i HRS-
arbeidet har vært svært nyttig. Det har bidratt til utvikling og nytenkning tilknyttet 
fokusområdene samtidig som man ser at nyervervet kunnskap har overføringsverdi til andre 
områder. 
   
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Helhetlig Risiko Styring har som mål å kunne håndtere uheldige situasjoner før de oppstår.    
Det er sannsynlig at dette vil slå positivt ut budsjettmessig. 
Prosjektomkostninger. 
Bruk av Verita er finansiert av Oslo Pensjons Forsikring. mens bydelens deltakelse er i form av 
personalressurser. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Tjenestestedene vil kunne oppleve:  

- En mer forutsigbar tjeneste 
- Verktøy til å håndtere situasjoner som man tidligere ikke var forberedt på 
- Tilfredse tjenestemottakere 
- Mer åpenhet i miljøet – bedre samhandling på tvers av enheter 
- Ansatte som trives 

 
Ytterligere vurdering 
Helhetlig Risiko Styring krever oppfølging av risiki med tiltak som skal utføres innen angitt tid. 
All dokumentasjonen foregår i elektronisk system EasyRisk. Systemet må læres og benyttes av 
de som leder arbeidet. Dette er en forutsetning at hele arbeidet med Helhetlig Risiko Styring får 
optimal effekt i bydelen. Det er planer om kurs og opplæring slik at dette blir ivaretatt. 
 
 
 
Oslo, 08.02.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør      
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Sak 22/10    Egenbetaling for trygghetsalarm  
 
Arkivsak: 201000061 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 19/10  
Eldrerådet 01.03.10 16/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 18/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 12/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 22/10  
 
 
 
EGENBETALING FOR TRYGGHETSALARM  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp pr. 
mai 2010. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
VEDLEGG:    
Trykte/Link til internett 
Ingen 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I Bystyrets budsjett 2009 for bydelene – EST vises det til bystyrets verbalvedtak: 
H 3 Egenbetaling for trygghetsalarm og H 4 valgfri innkreving av egenbetaling.  
I bystyrevedtaket presiseres det at ”Bydelen gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt de vil la være å 
innkreve egenandeler på trygghetsalarm”.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen tidligere relevante vedtak/opplysninger 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
I bydelens budsjett er det forutsatt at man gjennomfører innkreving av egenandel for 
trygghetsalarm med kr 185 pr måned pr bruker.  Egenbetaling gjelder brukere med inntekt over 
3 G tilsvarende kr 218 643, og beregnes ut fra husstandens samlede skattbare nettoinntekt før 
særfradrag – i henhold til forskrift til Lov om sosiale tjenester mv. Inntektsgruppene justeres i 
samsvar med endringer i folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2010. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelen har pr i dag per 31.12.2009 hadde bydelen 1291 brukere med vedtak om 
trygghetsalarm. Det er 438 brukere som betaler 185 kroner i egenandel. I budsjett for 2010 er 
budsjettert med kr 3 513 000 til brutto kostnader til trygghetslarm og det er forutsatt at man 
inntjener kr 907 000 i egenandel. 
 
 
 
 
Oslo, 11.02.2010 
 
 
Per Johannessen/s/        Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør                   ass. bydelsdirektør 
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Sak 23/10    Vurdering av bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand 
 
Arkivsak: 200901088 
Arkivkode: 351.3 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 20/10  
Eldrerådet 01.03.10 17/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 19/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 13/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 23/10  
 
VURDERING AV BRUKEN AV OMSORGSLØNN I BYDEL NORDSTRAND 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering med følgende merknader:  
Rådet ser positivt på et økt tilbud om omsorgslønn, selv om dette skulle bety økende kostnader. 
Det vil kunne gi positivt effekt på lengre sikt i forhold til helse og velferd. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Ingen 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I forbindelse med budsjett 2010 17.12.2009 vedtok Bydelutvalget følgende: 
”BU ønsker innen utgangen av februar 2010 en redegjøreslse på hvilke praktiske tiltak som 
kan settes i verk for å markedsføre, samt øke, bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand. 
Videre en økonomisk konsekvensutredning av en eventuell økt bruk av omsorgslønn”. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det vises til informasjon vedrørende omsorgslønn beskrevet i budsjett 2010;  
”Omsorgslønn er godtgjørelse til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid 
hvor det offentlige tjenesteapparatet ellers ville ha vært påkrevd som avlastning,  
hjemmesykepleie eller institusjonsplass. Hovedformålet med omsorgslønnsordningen er å støtte 
opp under familiebasert omsorg, og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med 
omsorgsarbeidet. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som utfører omsorgsarbeid 
full lønn time for time, men har som formål å gi godtgjøring til de som utfører særlig tyngende 
pleie- og omsorgsarbeid for sine nærmeste. En har ikke rettskrav på omsorgslønn. Siden 
omsorgslønn ikke er en rettighet på lik linje med andre sosiale tjenester, er det noe større rom 
for kommunalt skjønn når det gjelder omsorgslønn enn når det gjelder andre tjenester”. 
 
Alle ansatte har en veiledningsplikt for å gi informasjon om de tjenestene som finnes i bydelen 
til brukerne, herunder omsorgslønn. Det ligger informasjon om omsorgslønn på bydelens 
nettside og i informasjonsbrosjyre for seniorer og eldre.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Omsorgslønn vurderes opp mot andre typer tjenester som brukerstyrt personlig assistanse, 
avlastning, bolig, institusjonsplass eller hjemmetjeneste. Omsorgslønn som tjeneste vurderes i 
forhold til hensiktsmessighet for den enkelte bruker og deres pårørende. Mange får flere ulike 
typer tjenester som omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, dagtilbud slik at de kan ta omsorg 
for sitt barn eller annet familiemedlem.  
 
I følge Lov om sosiale tjenester er omsorgslønn en kan tjeneste og ikke en må tjeneste. Bydel 
Nordstrand har derfor vært restriktiv med å benytte denne tjenesten. Bydelen har fått medhold 
hos Fylkesmannen i flere saker den senere tiden der begrunnelsen er at brukeren har fått 
innvilget den tjenesten vedkommende har rett på.  
 
I 2009 var det 42 brukere av omsorgslønn med en totalkostnad på 4,5 mill kroner. I 2010 har 
bydelen 40 brukere som mottar omsorgslønn. Budsjettet for 2010 er 4 mill kroner. Årsaken til 
nedgang er at noen brukere ikke har kunnet dra nytte av denne tjenesten lengre fordi at de har 
fått andre typer tjenester som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller institusjonsplass. 
Bruken av omsorgslønn bør derfor sees i sammenheng med bruk av BPA og bruk av 
institusjonsplasser. Bydelen har i 2010 15 brukere som mottar BPA. Budsjettet har i 2010økt 
fra 9,044 i 2009 til 12,279 mill. 
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Det informeres om tjenestene på vurderingsbesøk hjemme hos brukerne, på vurderingsbesøk på 
Ullevål, i ansvarsgruppemøter og i samarbeidsmøter der brukere og/eller samarbeidspartnere 
deltar der det vurderes at dette kan være et aktuelt tiltak. Praktiske tiltak som kan settes i verk 
for å markedsføre, samt øke bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand kan gjennomføres ved 
å informere mer om tjenesten til de som søker andre tjenester, og også til de som allerede har 
andre tjenester og som bydelen ser kan ha krav på omsorgslønn. Det kan også informeres 
ytterligere til alle koordinatorer i bydelen, spesielt innenfor gruppen under 18 år om at de må 
være mer bevist på å informere om tjenesten til brukere og deres pårørende.  
 
Sammendrag  
I vurderingen av hvilke tjenester som kan være hensiktsmessig for brukeren og dennes 
pårørende blir omsorgslønn vurdert sammen med andre tjenester brukeren har vedtak om. Dette 
innebærer at bydelsdirektøren anser det som at bydelen ikke har vært for streng i sin vurdering 
på hvem som bør få omsorgslønn. Det er imidlertid fullt mulig å øke denne tjenesten gjennom 
en mer aktiv markedsføring. En slik vurdering bør gjennomføres gjennom ytterligere 
vurderinger. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Dersom omsorgslønn blir markedsført på en mer offensiv måte kan omfanget av omsorgslønn 
økes betraktelig. Der omsorgslønn gis i tillegg til de tjenester brukeren allerede har f. eks økt 
omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn vil dette være en økning at 
tjenestetilbudet og vil i så fall medføre økte kostnader for bydelen. Omsorgslønn kan 
sannsynligvis her i liten grad dempe kostnadene for andre tjenester for disse 
barna/ungdommene.  
 
Dersom omsorgslønn kan benyttes i stedet for praktisk bistand og enklere pleieoppgaver vil 
ikke dette medføre økte kostnader for bydelen. For de det gjelder vil det kunne medføre et mer 
fleksibelt tilbud. Bydelen er imidlertid usikker på hvor mange som vil kunne dra nytte av et slik 
tilbud på nåværende tidspunkt og vil utrede dette nærmere. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren konkluderer med at administrasjonen gjør ytterligere vurderinger for å 
fremskaffe et bedre budsjettgrunnlag for eventuelt senere fordelinger. 
 
 
 
 
Oslo, 09.02.2010 
 
 
Per Johannessen/s/                    Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør         ass. bydelsdirektør 
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Sak 24/10    Evalueringsrapport om Kompass 2009  
 
Arkivsak: 200800332 
Arkivkode: 302 
Saksbehandler: Karin Østerbø Gabrielsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 21/10  
Eldrerådet 01.03.10 18/10  
Arbeidsmiljøutvalg 02.03.10 9/10  
Medbestemmelsesutvalg 02.03.10 9/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 20/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 14/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 24/10  
 
 
EVALUERINGSRAPPORT OM KOMPASS 2009  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive. 
 
Til bydelsutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
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Arbeidsmiljøutvalgets behandling/vedtak: 
Organisasjonene ønsket følgende tillegg til protokollen:      
Til protokoll for AMU/MBU 02.03.2010:   
Dette er en overordnet evaluering av systemet KOMPASS og ikke evaluering av vår lokale 
kompasserfaring. 

- Vi etterlyser møter i styringsgruppa som vi ikke har vært innkalt til siden sent i fjor 
sommer. Etter som vi har fått informasjon om fra våre medlemmer er hele 
hjemmesykepleien nå i gang med KOMPASS. 

- Vi vet heller ikke hvem som nå leder KOMPASS i vår bydel etter at Kaja ble tatt ut og 
jobber nå i en sentral gruppe for hele Oslo. 

- Vi vil innkalles til møte og informeres om fremdriften for hele prosjektet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive 
 
Medbestemmelsesutvalgets behandling/vedtak: 
Organisasjonene ønsker følgende tillegg til protokollen: 
Til protokoll for AMU/MBU 02.03.2010   
Dette er en overordnet evaluering av systemet KOMPASS og ikke evaluering av vårt lokale 
kompasserfaring. 

- Vi etterlyser møter i styringsgruppa som vi ikke har vært innkalt til siden sent i fjor 
sommer. Etter som vi har fått informasjon om fra våre medlemmer er hele 
hjemmesykepleien nå i gang med KOMPASS. 

- Vi vet heller ikke hvem som nå leder KOMPASS i vår bydel etter at Kaja ble tatt ut og 
jobber nå i en sentral gruppe for hele Oslo. 

- Vi vil innkalles til møte og informeres om fremdriften for hele prosjektet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Eldrerådets vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Kompass – Evalueringsrapport 2009 av Marit Strandquist 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydel Nordstrand startet arbeidet med Kompass 18.08.2008. 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 innen Enhet for 
bo- og dagtilbud i løpet av 2010. 
Sykepleiere og helsefagarbeidere melder om økt arbeidsmotivasjon på grunn av Kompass. 
Kompass legger til grunn at læring og utvikling er noe de aller fleste arbeidstakere ønsker seg.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Våren 2008 startet samarbeid med Oslo Kommune om innføring av Kompass. Etter en 
søknadsprosess ble Bydel Nordstrand utpekt som pilotbydel og samarbeidsavtale for et år ble 
inngått. Puljevis spredning av Kompass til andre bydeler og sykehjemsetaten ble planlagt. 
Avtalen ble forlenget ut året 2009 i påvente av konkret plan for spredning av Kompass i Oslo.  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Kompass er et kunnskapsbasert styringssystem for hjemmesykepleie, bemannede boliger og 
sykehjem. Denne rapporten omhandler oppnådde resultater i forhold til målene med Kompass. 
Målet er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse. Det 
langsiktige målet er Kompass som nasjonal løsning. Rapporten inneholder hvordan Kompass 
ble utviklet og hvilke resultater som forelå ved inngangen av 2007 i Horten. Rapporten viser 
også metoder, prosjektorganisering og hvilke resultater som ble oppnådd etter dette og frem til 
høsten 2009 i Bydel Nordstrand. Resultatet er i fra hjemmesykepleien i Ekeberg distrikt og i en 
bolig – Solfjellshøgda.  
 
Sammendrag  
Evalueringer fra ansatte og ledere viser at Kompass sikrer kvalitet og gir økt trygghet for 
brukerne. Ansatte opplever arbeidsmotivasjon , effektivitet, bedre ledelse og styring. Rapporten 
viser blant annet effekt på overtid og vikarinnleie i hjemmesykepleien. Kompass har vist gode 
resultater og spres nå ut til andre bydeler i Oslo og sykehjem.  
 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er blitt omgjort 6,73 årsverk fra hjelpepleier til sykepleierstillinger i hjemmesykepleien.  
Hjelpepleier med fordeler ansvar (ansvar for kvelds- og nattlister for alle distrikter) redusert fra 
01.09.09. 
Konsulent stilling 50% holdes ledig 
Teamsykepleier på Ekeberg distrikt utfører 8 timer brukerrettet tid dvs 25 % brukerrettet tid pr 
måned i gjennomsnitt. Team sykepleier har i tillegg ansvar for fordeling av arbeidslister til 
både dag og kvelds vakt.  
Avdelingssykepleier har fått bedre tid til å lede og har dermed fått tilleggsoppgave som 
stedfortreder for enhetsleder i hjemmetjenesten. 
 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ansatte opplever arbeidsmotivasjon, trivsel og bedre oversikt over sine brukere. Jobben 
oppleves utfordrende og stimulerende med samarbeidet om det faglige ansvaret. Det er positivt 
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at tjenesteansvarlig og primærkontakter arbeider som et ”team” rundt brukerne. Alle ansatte vet 
og tar sine arbeidsoppgaver. Kompass har bidratt til å beholde dagens helsefaglige personell i 
tjenesten og styrke muligheten for rekruttering av nye kyndige arbeidstakere.  
 
 
 
 
Ytterligere vurdering 
Nei 
 
 
 
 
 
Oslo, 04.02.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 

Karin Gabrielsen/s/ 
enhetsleder 
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Sak 25/10    Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009- 
Oppsummering  

 
Arkivsak: 200800751 
Arkivkode: 240 
Saksbehandler: Karin Østerbø Gabrielsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 22/10  
Eldrerådet 01.03.10 19/10  
Arbeidsmiljøutvalg 02.03.10 10/10  
Medbestemmelsesutvalg 02.03.10 10/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 21/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 15/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 25/10  
 
 
BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 2009- OPPSUMMERING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand  
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009  til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
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Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand 
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Eldrerådets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 Trykte/Link til internett 
Hele rapporten ligger på internettsiden: 
http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/ 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Rapporten beskriver resultatene fra spørreundersøkelsen blant mottakere av praktisk bistand og 
hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september 2009.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Rapporten fra brukerundersøkelsen i 2008 viser parameter som viser kun indekspoeng og ikke 
prosent. Indekspoeng i fjor var 74 og nå i år måles tallene i prosent.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Undersøkelsen viser at brukernes tilfredshet med tilbudet til hjemmetjenester fortsatt er høy.  
 
Rapporten beskriver resultatene fra spørreundersøkelsen blant mottakere av praktisk bistand og 
hjemmesykepleie. 
Målgruppen for undersøkelsen var alle som har vedtak om praktisk bistand (hjemmehjelp) 
og/eller hjemmesykepleie.  
Brukerundersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Helse- og velferdsetaten. 
Det ble gjennomført tilsvarende undersøkelser med likelydende spørsmål i 2007 og 2008. 
Temaområdet ”Bestillerkontoret” er nytt av året, og består av spørsmål fra andre temaområder 
som kan knyttes spesifikt til bestillerkontorets arbeid. 
Undersøkelsen er basert på tilfredshet hos brukerne, dvs å kartlegge den subjektive 
kvalitetsdimensjonen – dvs opplevd kvalitet. 
Årets undersøkelse viser at brukernes helhetlige vurdering av tilbudet til hjemmetjenesten er 
økende. 88 prosent av brukerne er fornøyde, mot 85 prosent i 2008.  
 
Hjemmetjenesten er blitt bedre når det gjelder: 

 Tilrettelegging for å bytte leverandør 
 Mulighet for å velge eller bytte leverandør 
 Antall forskjellige hjelpere 
 Når man skal motta hjelp 
 Hvilken hjelp man skal motta. 
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Brukere som trenger både praktisk bistand og hjemmesykepleie er mindre tilfreds 
sammenliknet med de som kun trenger èn av tjenestetypene. 
Brukere som mottar praktisk bistand fra de private tjenesteleverandører er mer fornøyde med 
brukermedvirkningen enn de som mottar tjenesten fra kommunen.  
Hjemmetjenestens sterkeste sider er evnen til å behandle brukerne med høflighet og respekt, 
opplevelsen av at hjemmetjenesten gjør hverdagen bedre ved at de kan bo hjemme, og 
opplevelsen av de ansattes omsorg.  
 
De forholdene som må tas ytterligere tak i er mulighetene til; 

 få hjelp utover det som er avtalt 
 antall forskjellige hjelperer som besøker brukerne  
 hjelpen til tilrettelegging av måltider 
 brukermedvirkning 
 tilgjengelighet 
 informasjon 

 
Bydel Nordstrands hjemmetjenester: 
Svarprosent på 31 % som var gjennomsnittet for alle bydeler. 
Rangering av Bydel Nordstrands hjemmetjenester viser til at vi ligger midt på treet av alle 
bydeler. Nivået på helhetlig tilfredshet er økt fra 85 til 87 %.  
Andelen som oppfatter at tilbudet har blitt bedre etter at man har fått mulighet til å velge 
leverandør er høyest i bydelene Vestre Aker (30 prosent), Ullern (23 prosent) og Nordstrand 
(22 prosent).  
 
Sammendrag  
Bydel Nordstrand har en økt brukertilfredshet fra 85% til 87 % fra 2008 til 2009. 
Handlingsplan vil bli utarbeidet innen 01.04.2010  
Bydel Nordstrand ligger på en gjennomsnitt av alle Bydelene på brukertilfredshet.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Økt brukertilfredshet skaper bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Det vises til at ansatte som 
arbeider i pleie og omsorg gjør en meget god  jobb ute hos brukere.  
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 27.01.2010 
 
 
 
Per Johannessen /s/ 
bydelsdirektør                                                                               

Karin Gabrielsen /s/ 
enhetsleder 
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Sak 26/10    Søknad om skjenkebevilling - Ekebergveien 145  
 
Arkivsak: 200701103 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 01.03.10 21/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 26/10  
 
 
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - EKEBERGVEIEN 145  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at Tante Sophies Hus i Ekebergveien 145 får 
skjenkebevilling. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Tilleggsaken ble sendt medlemmene pr. e-post 25.02., men saken ble ikke behandlet på møtet. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Ingen vedtak  
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Oversendelse med vedlegg fra Næringsetaten 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Saken er oversendt bydelen, med anmodning om behandling i Bydelsutvalget. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet søknad fra samme søker, NG Ultra Øst AS, i sak 112/07, møtedato 
13.09.07, og var enstemmig positive til søknaden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Søknad om skjenkebevilling er fremsatt og videreformidlet for uttalelse fra Næringsetaten. 
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Sammendrag  
NG Ultra Øst AS søker om skjenkebevilling og utvidelse av areal ved Tante Sophies Hus i 
Jacobs-bygningen på Holtet. Grense for skjenketid ute er satt til 21.30, og grense for åpningstid 
ute er satt til 22.00. Tilsvarende tider for inneservering er satt til 00.30 og 01.00.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Saken har ingen budsjettmessige implikasjoner.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener at det er et beskjedent antall serveringssteder med skjenkebevilling i 
bydelen og vil anbefale at det gis slik bevilling. 
 
 
 
 
Oslo, 25.02.10 
 
 
 
Marie Anbjørg Joten/s/ 
fung. bydelsdirektør 

 

 
 

 46



 

Sak 27/10    Evaluering av Stortings- og sametingsvalget 2009  
 
Arkivsak: 200800866 
Arkivkode: 022.1 
Saksbehandler: Ivar Andreas Nyhus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 23/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 27/10  
 
 
 
EVALUERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til bydelsutvalget til behandling 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar evalueringen av gjennomføringen av Stortings- og sametingsvalget 2009 til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til bydelsutvalget til behandling 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Evaluering av Stortings- og sametingsvalget 2009 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Informere bydelsutvalget om administrasjonens arbeid i forbindelse med gjennomføring og 
evaluering av Stortings- og sametingsvalget 2009 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
 
Utfører/bestiller - gjennomføring av valget:    
Rådhuset v/ Bystyrets sekretariat (BYS) var bestiller. Bydel Nordstrand v/ Enhet for Service- 
og forvaltning var utfører for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2009 i bydelen.  
 
Gjennomføringen av valget er en stor og omfattende oppgave for bydelen med et sterkt fokus 
på å unngå avvik.  
 
Korrekt valggjennomføring er svært viktig for bydelens omdømme.  
 
Organisering. 
Valget 2009 ble organisert med leder for servicetorget og informasjonskonsulent som 
ansvarlige for gjennomføringen. Begge erfarne valgarbeidere fra tidligere valg og med god 
kjennskap til rutiner, gjennomføring, regelverk og opplæring.  
 
Fra 2009 fikk bydelen nesten fullstendig ansvar for valggjennomføringen. Det vil si 
bemanning, opplæring, rigging av valglokaler på ni av bydelens skoler og to permanente 
forhåndsstemmelokaler. Transport av materiell og annen logistikk ble også lagt til bydel. I 
tillegg fikk bydelen koordineringsansvar i forbindelse med kirkevalget.  
 
Planlegging og forarbeide startet opp allerede trekvart år før valget. Bydelens organisering av 
valget fungerte godt hele veien. Bydelen ompriorterte arbeidsoppgaver og foretok 
omrokkeringer i hele perioden som valgarbeidet pågikk.  
 
Sammendrag  
Bydelen var ansvarlig utførerenhet for gjennomføring av forhåndstemmegivningen i 
forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2009. Dette pågikk i perioden 10. august til 11. 
september 2009. Det var forhåndsstemmelokaler både på Lambertseter bibliotek og i 
bydelshuset på Sæter. I tillegg ble det avholdt forhåndstemmevalg på syv alders- og sykehjem. 
Bydelen var også ansvarlig for organisering og gjennomføring av de to valgdagene på i alt ni 
skoler. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Bydelen utførte oppdraget innenfor de avsatte budsjettrammene fra Bystyrets sekretariat. 
(BYS) 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Fem fra bydelsadministrasjonen deltok som funksjonærer på selve valgdagen, hvorav fire fra 
utførerenheten. Under forhåndsstemmevalget i perioden 10. august til 11. september deltok fire 
ansatte fra administrasjonen på ettermiddag /kveldstid innen gjeldene overtidsbestemmelser.  
Ellers ingen arbeidsmiljømessig konsekvenser. 
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Ytterligere vurdering 
Valg 2009 ble gjennomført uten avvik og feil. Bydelen har i dag de nødvendige ressurser til å 
gjennomføre valget, men det krever omprioriteringer, fleksibilitet og langsiktig planlegging. 
Enhet for service- og forvaltning måtte i perioden legge til side viktige oppgaver til fordel for 
valggjennomføringen. Til neste valg anbefales det derfor å engasjere en medarbeider i 50 % 
stilling for å bistå med gjennomføringen. 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 28/10    Søknad om fritak fra verv som medlem av Nordstrand 
bydelsutvalg  

 
Arkivsak: 200701271 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 24/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 28/10  
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM AV NORDSTRAND 
BYDELSUTVALG  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
Fritak fra verv som medlem i bydelsutvalget for Christin Krohn (H) innvilges grunnet flytting 
fra bydelen 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Søknad om fritak fra verv fra Christin Krohn (H), datert 25.01.2010 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Opprinnelig valgt medlem i bydelsutvalget, Christin Krohn (H), søker pr. e-post av 25.01.2010, 
om fritak fra sitt verv pga at hun flytter ut av bydelen. Hun ble innvilget fritak i BU-møte 
18.10.2007 -  Bydelsutvalget - konstituering, valg av komiteer og utvalg,  sak 118/07. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalgets behandling av sak 118/07: 

 
”Medlem Christin Krohn (H) søker om fritak grunnet sin stilling som byrådssekretær. 
Bydelsutvalget godkjente enstemmig søknaden så lenge hun innehar jobben som 
byrådssekretær. 3. varamedlem, Øystein Larsen (H) får fast plass i bydelsutvalget så lenge 2. 
varamedlem, Nina Ekjord Øyen (H) har permisjon, fram til 01.12.2008” 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 
Sammendrag  
I henhold til valgresultatets godkjente liste etter siste kommunevalg 2007 vil Nina Ekjord Øyen 
(H) inneha fast plass i bydelsutvalget ut valgperioden 2010-2011. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 04.02.2010 
 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 29/10    Årsmelding - 2009 - Rådet for funksjonshemmede  
 
Arkivsak: 201000209 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 25/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 22/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 16/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 29/10  
 
 
ÅRSMELDING – 2009 - RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
1. Årsmelding 2009 – Rådet for funksjonshemmede 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Årsmelding 2009 –  Rådet for funksjonshemmede. Årsrapport er en oppsummering fra saker 
som er gjennomført i året 2009. 
Det er nedfelt i lov om kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede at 
årsmelding skal framlegges for bydelsutvalget. Dette er videre regulert i bestemmelser vedtatt 
av bydelsutvalget:                                                                                                   
”Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding.” 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag  
Se ovenfor 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 08.02.10 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 

Rupinder Bains/s/ 
enhetsleder 
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Sak 30/10    Årsmelding 2009 - Nordstrand eldreråd  
 
Arkivsak: 200701561 
Arkivkode: 101 
Saksbehandler: Karin Østerbø Gabrielsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 26/10  
Eldrerådet 01.03.10 20/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 17/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 30/10  
 
 
ÅRSMELDING 2009 - NORDSTRAND ELDRERÅD  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra Nordstrand eldreråd til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader: 
Eldrerådet ønsker tilbakemeldinger fra Krystallen. Administrasjonen må lese ”spesielle saker” 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Se vedlegg: Årsmelding 2009 – Nordstrand Eldreråd 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Årsmelding 2009 – Nordstrand Eldreråd. Årsrapport er en oppsummering fra saker som er 
gjennomført i året 2009. 
Det er nedfelt i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd at årsmelding skal 
framlegges for bydelsutvalget. Dette er videre regulert i bestemmelser vedtatt av 
bydelsutvalget:                                                                                                   
”Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding.” 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag  
Se ovenfor  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo,08.02.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 

Karin Gabrielsen/s/ 
enhetsleder 
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Sak 31/10    Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet 
og Bekkelagshjemmet  

 
Arkivsak: 200600420 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 27/10  
Eldrerådet 01.03.10 21/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 23/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 18/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 31/10  
 
 
ÅRSRAPPORT 2009 FRA TILSYNSUTVALG 1 - NORDSETERHJEMMET OG 
BEKKELAGSHJEMMET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – 
Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – Nordseterhjemmet og 
Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 

  

Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Årsrapporter for 2009 fra Tilsynsutvalg - Nordseterhjemmet og 
Bekkelagshjemmet,  

     (mottatt 04.02.10). 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Årsrapporter for 2009 fra Tilsynsutvalg 1 foreligger fra Nordseterhjemmet og 
Bekkelagshjemmet. 
Årsrapporten er en oppsummering fra tilsyn som er gjennomført gjennom året.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Nordseterhjemmet har hatt 2 anmeldte besøk og 2 uanmeldte besøk i 2009. 
Bekkelagshjemmet har hatt 2 anmeldte besøk og 2 uanmeldte besøk i 2009. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag  
Se ovenfor 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
Oslo, 08.02.10 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 32/10    Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- 
og aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem og 
Midtåsenhjemmet  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 28/10  
Eldrerådet 01.03.10 22/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 24/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 19/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 32/10  
 
 
ÅRSRAPPORT 2009 FRA TILSYNSUTVALG 2 - MARMORBERGET DAG- OG 
AKTIVITETSSENTER, LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM OG 
MIDTÅSENHJEMMET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 – 
 Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
 Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 –  Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Komiteen bemerker at det kun har vært ett tilsyn og anmoder om at det foretaes et nytt tilsyn 
innen mars. Det bør være på sakskartet til møtet 06.04.2010 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
1. Årsrapporter for 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet, (mottatt 02.02.10.) 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Årsrapporter for 2009 fra Tilsynsutvalg 2 foreligger fra Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet. 
Årsrapporten er en oppsummering fra tilsyn som er gjennomført gjennom året.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det vises til instruks for kommunale tilsynutvalg for institusjon mv. behandlet og vedtatt i 
Bystyret, møte 25/05/2005 - sak 165. I henhold til punkt 7 om undersøkelser skal det være 
minimum 4 besøk årlig. To av gangene skal være varslet på forhånd, øvrige uanmeldt. 
 
Marmorberget dag- og aktivitetssenter har hatt 1 tilsyn i 2009 – 1 anmeldt tilsyn  
Lambertseter alders-og sykehjem har hatt 4 tilsyn i 2009 – 2 anmeldte tilsyn og 2 uanmeldte 
tilsyn 
Midtåsenhjemmet har hatt 4 tilsyn i 2009 – 2 anmeldte tilsyn og 2 uanmeldte tilsyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag  
Se ovenfor 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen  
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
 
Oslo, 03.02.2010 
 
 
 
  
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 33/10    Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
26.11.2009  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.02.10 29/10  
Eldrerådet 01.03.10 23/10  
Rådet for funksjonshemmede 01.03.10 25/10  
Helse- og sosialkomite 01.03.10 20/10  
Bydelsutvalget 11.03.10 33/10  
 
 
TILSYNSRAPPORT NORDSETERHJEMMET - UANMELDT TILSYN 26.11.2009  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Komiteen bemerker at det kun har vært to tilsyn av fire og anmoder om at det foretaes et nytt 
tilsyn snarest. Det bør være på sakskartet til møtet 06.04.2010 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009, mottatt 
31.12.2009 

2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt  22.01.2010 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet  26.11.2009 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 1 uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet - 19.03.09  
Det har tidligere vært 1 anmeldt tilsyn på  Nordseterhjemmet -  22.06.09 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget hadde uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet 26.11.09. Utvalget hadde som mål 
å se på tilbud om aktiviteter og muligheter for sosialt liv/ stimulans for beboerne. 
Det er et ønske fra pårørende om et rom /stue hvor beboere kan være om 
ettermiddagen/kvelden. 
De ansatte kunne fortelle at oppussing og innkjøp av nye møbler er underveis. 
Ansatte og beboere savner også flere tilbud om aktiviteter. Mange av beboerne savner sosial 
kontakt.  
Det er etablert en trivselsgruppe for de ansatte som et av tiltakene for å redusere sykefraværet. 
 
Sykehjemsetaten tar for øvrig rapporten til orientering 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
Oslo, 28.01.10 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 34/10    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 11.03.10 34/10  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoller tas til orientering 
 
Saksutredning 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     18.02.2010     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   02.03.2010 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  02.03.2010 
 
Helse- og sosialkomiteen    01.03.2010 
 
Eldrerådet      01.03.2010 
 
Ungdomsrådet                 01.03.2010 
 
Rådet for funksjonshemmede    01.03.2010 
 
 
 
Oslo, 17.02.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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REFERATSAKER 
 
Periode: 05. februar 2010 - 11. mars 2010   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
10/10 200701307-16 Samrådsinnspill - Ormsundveien 5 - Bekkelaget renseanlegg 
   
11/10 200500989-45 Kommunedelplan for møteplasser og torg - forslag til prioritering 

for 2010 
   
12/10 200800125-14 Kvalitetsrevisjon og kvalitetsmåling i hjemmetjenesten og 

bestillerenheten 2009 - tilbakemelding til hjemmebaserte tjenester
   
13/10 200800690-15 Lambertseterveien 43 - flerbrukshall - Lambertseter idrettspark 
   
14/10 200700426-9 Trafikksituasjonen rundt Ekeberg skole - Avvikle Simensbråten 

som bussendeholdeplass - BU-vedtak på å flytte møtepunktet for 
de to busslinjene som ender på Simensbråten til Bryn 
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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 02. mars 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Erik A. Telnes (SV) 
Bjørg Rolland (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne Marie Donati (A) 


 


   
Forfall: Øystein A. Larsen (H)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime: 
 
Informasjon: 


- Jan Nordahl fikk positiv omtale på grunn av håndteringen av ulovlig snødeponi på 
Bergkrystallen. 


- Jan Nordahl orienterte om at saken om flere parkeringsplasser ved Eldresenteret ble 
trukket på grunn av mangelfulle opplysninger i saksfremstilling. 


- Nils Martin Espegren (KrF) orienterte om påbygning av Nordstrand kirke. 
Byutviklingskomiteen kommer på befaring 4. mars 2010, og Svein Erik Aldal (FrP) 
skal delta. 


- Jan Nordahl orienterte om status for overtagelse av drifts- og vedlikeholdsansvar for 
kommunale veier uten kollektivtrafikk. Det skal holdes et møte med Samferdselsetaten 
tidlig i mars om inngåtte kontrakter og økonomi.  


 
Eventuelt 
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Sak 7 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
02.03.2010 - Byutvikling, miljø og samferdsels komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 02.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 02.03.10 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 8 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.2010 - 
Byutvikling, miljø og samferdsels komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 26.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 26.01.10 godkjennes 
 


 


 


 


 
 
 
 







 


Sak 9 /10    Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Sak 10 /10  Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 11 /10  Årsregnskap 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 12 /10  Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse 
til planprogram 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 
transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 


2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er 
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også planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge 
riggplass og frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr 
BU-sak 74/09, møtedato 10.09.09. 


3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 


4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 


5. Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 


6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 
 


 Sak 13 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
 
 
 
 
 
 







Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 


Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 


2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.   Saken legges frem for: 


-    Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 


2 .  Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale   
trafikk-komiteen  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 


 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Punkt 1 i bydelsdirektørens innstilling ble foreslått opprettholdt. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet forslag om nytt tilleggspunkt 2 som følger: 
”Bydelsutvalget registrerer Venstres forslag til trafikksaneringsplan og ber om at innspillet 
sendes til lokal trafikkgruppe for behandling i forbindelse med lokal trafikkplan.” 
 
Bydelsdirektørens punkt 2 blir punkt 3.  Teksten ”bør få i oppdrag” erstattes med ”gis i 
oppdrag”. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak,  punkt 2, ble enstemmig vedtatt som punkt 3. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Følgende innstilling foreslås ovenfor bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 


Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 


2. Bydelsutvalget registrerer Venstres forslag til trafikksaneringsplan og ber om at 
innspillet sendes til lokal trafikkgruppe for behandling i forbindelse med lokal 
trafikkplan 


3. Bydelens politiske trafikkutvalg gis i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 
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 Sak 14 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
Oslo, 03.03.2010 
 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


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


 


   
Forfall: Lise Tostrup Setek (A)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Karin Gabrielsen, enhetsleder for hjemmetjenesten 


Anne Morstad, bestilleravdelingen 
 


   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon: 
• Karin Gabrielsen, enhetsleder ved hjemmetjenesten, orienterte om følgende: 


- kvalitet 
- kompass – kostnadseffekter og organisatoriske konsekvenser 


•         Anne Morstad, bestilleravdelingen, ga utfyllende opplysninger / avklaringer om  
vurdering av bruken av omsorgslønn. Skriftlig notat ble sendt pr. e-post i forkant av 
møtet. 


 
Eventuelt: 


• Frode Woldsund (KrF) anmodet om følgende: 
      KrF ønsker oversikt over hvor mange tilrettelagte boliger bydelen disponerer for  


rus/psykiatri. Dekker antallet behovet? Komiteen ønsker et svar på dette. 
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Sak 6 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
01.03.2010 - Helse - og sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen kom med følgende bemerkning: 
Feil sakskart lagt ut på nettet. Rutinene rundt dette må gjennomgåes. Medlemmene har da 
ikke fått tilstrekkelig tid til å sette seg inn i alle sakene grundig nok. Sakene vedtas med 
forbehold. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes med følgende merknader: 
Feil sakskart lagt ut på nettet. Rutinene rundt dette må gjennomgåes. Medlemmene har da 
ikke fått tilstrekkelig tid til å sette seg inn i alle sakene grundig nok. Sakene vedtas med 
forbehold. 
 
 
 


 Sak 7 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2010 - Helse- 
og sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.01.10 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 møte 25.01.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
 







 Sak 8 /10    Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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 Sak 9 /10    Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 10 /10  Årsregnskap 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:  
1.  Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2.  Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 


bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
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 11 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
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2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken 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 til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 


 Sak 12 /10  Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2010. 
 
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 anbefales vedtatt. 
 
 







Sak 13 /10  Bruken av omsorgslønn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken om bruk av omsorgslønn 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: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
 
 


 Sak 14 /10  Evalueringsrapport om Kompass 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive. 
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Til bydelsutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 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: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
 
 


 Sak 15 /10  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009- 
Oppsummering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand  
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 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: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
 
 


 Sak 16 /10  Årsmelding - 2009 - Rådet for funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra rådet for funksjonshemmede 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 17 /10  Årsmelding 2009 - Nordstrand eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra Nordstrand eldreråd til orientering 


 8







 


 9


 
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 18 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet 
og Bekkelagshjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – 
Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
 







 Sak 19 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- 
og aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem 
og Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 – 
 Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
 Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
     Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket at det kun har vært ett tilsyn og anmoder at det foretaes et nytt tilsyn 
innen mars. Det bør være på sakskartet til møtet 06.04.2010 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Komiteen bemerker at det kun har vært ett tilsyn og anmoder om at det foretaes et nytt tilsyn 
innen mars. Det bør være på sakskartet til møtet 06.04.2010 
 
 
 


 Sak 20 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
26.11.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerker at det kun har vært to tilsyn av fire og anmoder om at det foretaes et nytt 
tilsyn snarest. Det bør være på sakskartet til møtet 06.04.2010 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Komiteen bemerker at det kun har vært to tilsyn av fire og anmoder om at det foretaes et nytt 
tilsyn snarest. Det bør være på sakskartet til møtet 06.04.2010 
 
 
 


 Sak 21 /10  Søknad om skjenkebevilling - Ekebergveien 145 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at Tante Sophies Hus i Ekebergveien 145 får 
skjenkebevilling. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Tilleggsaken ble sendt medlemmene og møtesekretær pr. e-post 25.02., men saken ble ikke 
behandlet på møtet. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Ingen vedtak  
 
Oslo,  03.03.2010 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  


Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Sindre Berge  


 
 


   
Tilstede: Sindre Berge, NIF, 


Henrik  Hortemo, NMUF,   
Oda Sundal, Bekkelaget menighet ,  
Olav Kvalsvik, Lambertseter 
ungdomsskole. 
Kristina Skoric, Lambertseter menighet. 
 
 
 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald W. Larsen.  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon :UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Nordseter skole, Lambertseter 
ungdomsklubb, Kastellet skole, BSK, Karlsrud skole.       
 
Eventuelt :  


A. På UBM (Ungdommens bystyremøte) i februar, kom 10 av deltakerne fra Bydel 
Nordstrand: Oda, Henrik, Olav og Sindre fra UR, dertil 6 fra skolene i bydelen 
(Lambertseter, Brannfjell, Nordseter, Nordstrand VGS). Med samlet deltakelse på 90 
fra hele Oslo, utgjorde deltakerne fra Bydel Nordstrand en av de største gruppene.  
Fra UR spilte Oda en viktig rolle for UBMs vedtak om skolehelsetjenesten, og Henrik 
for vedtaket om ungdommens nasjonalforsamling. 







Ellers var det oppslag i Nordstrand Blad fra UBM, med bl.a. Mette-Marit-foto 
sammen med Henrik. 
De fem UBM-vedtakene som oversendes Bystyret (forkortet): 
1. Etablering av ungdommens nasjonalforsamling etter modell av UBM. 
2. Kvalitetsheving av skolehelsetjenesten. 
3. Norsk grunnkurs i førstehjelp gjøres obligatorisk i grunnskolen. 
4. Lønns- og rekrutteringsmessig styrking av politiet, for å oppnå mer synlig politi i 


gatene. 
5. Økt øvre aldersgrense for barnebillett i kollektivtransporten. 


B.  Cafedialog.  
Ny dato: Mandag 22. mars, i Lambertseter fritidsklubb,  kl. 09.00 til 13. Ca 25-30 
deltakere kan påregnes. 
Baguetter m/ kalkun og gulost med mer bestilles. Dertil brus, for eksempel pepsi max, 
solo, farris. Kakao, sjokolade. 
Møteleder & ref: Henrik 
UR ønsker å invitere leder, nestleder eller en annen representant for BU til å åpne 
cafedialogen. Forhåpentlig vil BU-representanten i den anledning si noen ord om 
betydningen av ungdoms engasjement i Bydel Nordstrand. 
Henrik har klart å besøke skolene Lambertseter, Karlsrud, Brannfjell og Nordseter, 
med info om cafedialog-møtet. 
Det blir for-møte for UR for å planlegge cafedialogen, søndag 21. mars, i klubben kl. 
19.00. 


 
Neste UR-møter: 6.4., 10.5., 7.6. (Pluss ekstramøtene 21.3 og 22.3.) 
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Sak 5 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
01.03.2010 - Ungdomsrådet 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 


 


Sak 6 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2010 - 
Ungdomsrådet 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 25.01.10  godkjennes 
 


  


Sak 7 /10    Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 







Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 


Sak 8 /10    Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 


Sak 9 /10    Årsregnskap 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 10 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalet anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
Oslo, 02.03.2010 
 
 
 
Sindre Berge 
leder av ungdomsrådet 
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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


Irene Sehested Grønaas 
Hilde Marie Hansen  
Hans Lund 
Mona Verdich (Observatør) 


 


   
Forfall: Grethe Ann Wadsworth  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Ann Kristin Jøntvedt  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : - Informasjon fra BU v/ Mona Verdich 


- Leder av rådet informerte vedr. Flexitransport som alternativ til TT   
som trer i kraft 6. april 2010 


 
Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 







Saker behandlet under møte 
Sak 9 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 01.03.2010 - Rådet for 
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Sak 9 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
01.03.2010 - Rådet for funksjonshemmede 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 
 


 Sak 10 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.10 - Rådet for 
funksjonshemmede 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 


  


Sak 11 /10  Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
 







Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 


Sak 12 /10  Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 13 /10  Årsregnskap 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 







Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 


  


Sak 14 /10  Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse 
til planprogram 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 
transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 


2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er 
også planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge 
riggplass og frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr 
BU-sak 74/09, møtedato 10.09.09. 


3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 


4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 


5. Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 


6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet forutsetter at planen ivaretar hensynet til universell utforming 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Rådet forutsetter at planen ivaretar hensynet til universell utforming 
 
 
 


 Sak 15 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandsplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 


2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 


 
 
 
 
 
 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.     Saken legges frem for: 







        Eldrerådet 
        Rådet for funksjonshemmede 


  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
  Komite for barn, ungdom og kultur 
  Bydelsutvalget 


2.    Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale        
trafikk-komiteen,  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 


 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
 
 


 Sak 16 /10  Konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 


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


dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser. 
 
Til bydelsutvalget:  


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


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


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Ved en eventuelt ny sak må det vektlegges de funksjonshemmedes spesielle behov 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Ved en eventuelt ny sak må det vektlegges de funksjonshemmedes spesielle behov 
 
 


 Sak 17 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiko tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 







Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 


 Sak 18 /10  Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2010. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
 
 
 


 


 


Sak 19 /10  Vurdering av bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
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Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet ser positivt på et økt tilbud om omsorgslønn, selv om dette skulle bety økende 
kostnader. Det vil kunne gi positivt effekt på lengre sikt i forhold til helse og velferd. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering med følgende merknader:  
Rådet ser positivt på et økt tilbud om omsorgslønn, selv om dette skulle bety økende 
kostnader. Det vil kunne gi positivt effekt på lengre sikt i forhold til helse og velferd. 
 


  


Sak 20 /10  Evalueringsrapport om Kompass 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive. 
 







Til bydelsutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
 


 Sak 21 /10  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009- 
Oppsummering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand  
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009  til orientering 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
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Sak 22 /10  Årsmelding - 2009. Rådet for funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  


 


Sak 23 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet 
og Bekkelagshjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – 
Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet godkjennes 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 


  


Sak 24 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- 
og aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem 
og Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 – 
 Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
 Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Sak 25 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
26.11.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
  
 
Oslo, 02.03.2010 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Krystallen eldresenter  


Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


Petter A. Mathisen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Bodil Finsrud Nielsen 
Else Martol Hansen 
 


 


Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Mary Johnsen 


Reidun Mildvardsen 
 


   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
 
Åpen halvtime: 
 
Informasjon :  Utvidelse av parkeringsplass v/ Nordstrand eldresenter: 


Bydelen skal ikke ha noe utgifter til dette. Brukerråd må finne løsning 
på å få inn inntekter. 


Eventuelt: 
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Sak 8 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
01.03.2010 - Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.2010 godkjennes  
 


  


Sak 9 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2010 - 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 


  


Sak 10 /10  Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 







Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 11 /10  Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
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Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 12 /10  Årsregnskap 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 


bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 







Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 


 


 Sak 13 /10  Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse 
til planprogram 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 
transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 


2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er 
også planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge 
riggplass og frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr 
BU-sak 74/09, møtedato 10.09.09. 


3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 


4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 


5. Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 


6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  


 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 


 


 Sak 14 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandsplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 


2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.     Saken legges frem for: 
        Eldrerådet 
        Rådet for funksjonshemmede 


  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
  Komite for barn, ungdom og kultur 
  Bydelsutvalget 


2.    Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale        
trafikk-komiteen,  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 


 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 







 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 


  


Sak 15 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Sak 16 /10  Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2010. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 


  


Sak 17 /10  Vurdering av bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 







Til bydelsutvalget:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 


  


Sak 18 /10  Evalueringsrapport om Kompass 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive. 
 
Til bydelsutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
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 Sak 19 /10  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009- 
Oppsummering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand  
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009  til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Sak 20 /10  Årsmelding 2009 - Nordstrand eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 







Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra Nordstrand eldreråd til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet  hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ønsker tilbakemeldinger fra Krystallen. Administrasjonen må lese ”spesielle 
saker” 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader: 
Eldrerådet ønsker tilbakemeldinger fra Krystallen. Administrasjonen må lese ”spesielle 
saker” 
 


  


Sak 21 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet 
og Bekkelagshjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – 
Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 


 Sak 22 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- 
og aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem 
og Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 – 
 Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
 Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 







Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 23 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
26.11.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
Oslo, 02.03.2010 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Krystallen eldresenter  


Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


Petter A. Mathisen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Bodil Finsrud Nielsen 
Else Martol Hansen 
 


 


Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Mary Johnsen 


Reidun Mildvardsen 
 


   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
 
Åpen halvtime: 
 
Informasjon :  Utvidelse av parkeringsplass v/ Nordstrand eldresenter: 


Bydelen skal ikke ha noe utgifter til dette. Brukerråd må finne løsning 
på å få inn inntekter. 


Eventuelt: 
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Sak 8 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
01.03.2010 - Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.2010 godkjennes  
 


  


Sak 9 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2010 - 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 


  


Sak 10 /10  Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 







Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 11 /10  Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  


 2







 


 3


Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 12 /10  Årsregnskap 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 


bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 







Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 


 


 Sak 13 /10  Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse 
til planprogram 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 
transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 


2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er 
også planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge 
riggplass og frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr 
BU-sak 74/09, møtedato 10.09.09. 


3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 


4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 


5. Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 


6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  


 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 


 


 Sak 14 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandsplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 


2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.     Saken legges frem for: 
        Eldrerådet 
        Rådet for funksjonshemmede 


  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
  Komite for barn, ungdom og kultur 
  Bydelsutvalget 


2.    Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale        
trafikk-komiteen,  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 


 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 







 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 


  


Sak 15 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Sak 16 /10  Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2010. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 


  


Sak 17 /10  Vurdering av bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 







Til bydelsutvalget:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 


  


Sak 18 /10  Evalueringsrapport om Kompass 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive. 
 
Til bydelsutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
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 Sak 19 /10  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009- 
Oppsummering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand  
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009  til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Sak 20 /10  Årsmelding 2009 - Nordstrand eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 







Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra Nordstrand eldreråd til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet  hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ønsker tilbakemeldinger fra Krystallen. Administrasjonen må lese ”spesielle 
saker” 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader: 
Eldrerådet ønsker tilbakemeldinger fra Krystallen. Administrasjonen må lese ”spesielle 
saker” 
 


  


Sak 21 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet 
og Bekkelagshjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – 
Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 


 Sak 22 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- 
og aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem 
og Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 – 
 Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
 Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 







Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 23 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
26.11.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
Oslo, 02.03.2010 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 04. februar 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Haakon Brænden (KrF) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14  (av 15) stemmeberettigede  
til stede  


   
Forfall: Ulf  Stigen (FrP)  
 Anne Marie Donati (A) 


 
 


Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP) 
Lise Tostrup Setek (A) 


 


   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 


 


 Irene Borge-Hansen, konsulent 
 


 


Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli 
 


 


 







Åpen halvtime: 
Flere beboere i Holtet-området møtte i åpen halvtime og la fram synspunkter om Holtet-
utbyggingen i forbindelse med sak 4/10, bla.a. Roar Møethe, Helge Amundsen og Tor Løken.  
En helhetlig totalvurdering / plan for Holtet ønskes hvor det tas hensyn til bla.a. 
trafikksituasjonen, parkering, infrastruktur med mer. De anmodet politikerne om støtte i saken 
ved eventuell innbyggerinitiativ senere.  
 
Informasjon: 
Bydelsdirektøren omdelte notat/informasjon om sykepleierstreiken ved Lambertseter og 
Midtåsen sykehjem 
 
Eventuelt: 
Steinar Andersen (A) la fram følgende skriftlige notat på vegne av  Ap og SV: 
”AP/SV ber om at bydelsadministrasjonen legger frem et forslag om hvilken økonomisk 
styrking som kan tilføres bydelens virksomheter for å gjenopprette normal drift mht. innkjøp, 
overtidsbruk, vikarbruk og lignende. 
Bydelsdirektøren har i brev til bydelsutvalget redegjort for at det ble innført begrensninger  
høsten 2009. Vi ber om et slikt forslag legges fram i førstkommende bydelsutvalgsmøte”. 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /10    Godkjenning av innkallelse og sakskart til møte 04.02.10 - bydelsutvalget........... 1 
Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.09 - bydelsutvalget ............................... 1 
Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand ........................................... 1 
Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde...................................................................... 3 
Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes eiendom.................................. 8 
Sak 6 /10    Leirskallen idrettshall - begrenset høring. Alternativ med økt antall 


parkeringsplasser .................................................................................................... 9 
Sak 7 /10    Igangsatt planarbeid, Lambertseter idrettspark ....................................................... 9 
Sak 8 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009......................................................................... 10 
Sak 9 /10    Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell for 


hjelpemiddelformidling ........................................................................................ 12 
Sak 10 /10  Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede -  avklaring av ansvar- og 


myndighetsområde ............................................................................................... 14 
Sak 11 /10  Protokoller til orientering...................................................................................... 17 
Referatsaker.............................................................................................................................. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ii







 


 1


Sak 1 /10    Godkjenning av innkallelse og sakskart til møte 04.02.10 - 
bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 04.02.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle sak 4/10 først av hensyn til de frammøttes 
interesse i saken. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak for øvrig ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 04.02.10 godkjennes med ovenfor nevnte endring i sakenes 
rekkefølge 
 


  


Sak 2 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.09 - bydelsutvalget 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 17.12.09 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 17.12.09 godkjennes 
 
 
 


 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 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 november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Eldrerådet har merket seg det gode arbeid som er gjort i forhold til bydelens regnskap 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt   
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 


 
Til komiteer og råd:  
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer 
målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-
krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 


3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – 
både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge 
veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 


4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, 
sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 
3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by 
/ den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener 
dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 


5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt 
knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og 
verneinteresser er ivaretatt. 


6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes 
strategiske plan for universell utforming. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 
- Bydelsutvalget 


 
 







Eldrerådets vedtak: 
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader foreslått av Ellinor Østen: 
Eldrerådet har tidligere foreslått for bydelsutvalget (bydelsdirektøren) at Holtveien 2, som er en 
kommunal eiendom, bør vurderes som egnet til omsorgsboliger for eldre.  
Planskissen foreslår å dele eiendommen med en gangsti, men forutsetter at begge bygninger som 
kan/bør oppføres, anbefales bebygget med leiligheter i størrelse 40-50 kvm +. 
Eldrerådet foreslår for bydelsutvalget å anbefale byrådet at disse leilighetene gis 
livsløpsstandard, og at eiendommen fortsatt bør vurderes i forhold til Omsorg + leiligheter  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet peker på at det må avsettes korttidsparkering i områder nær skolen der elever kan settes 
av. Ellers bør det avsettes spesielle parkeringsområder for lovlig parkering og at parkering i 
veiene forøvrig begrenses mest mulig. 
Det  må avsettes plasser til handikapparkering  nær butikker/virksomheter og skole. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget: 
 


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer 
målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


 
2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-


krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 


 
      2 b. Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og  
           belyste skilt i krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien 
           slik at det blir mulig uten risiko og gå mot Holtet i Ekebergveiens  
           forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere i sykkelstien fra 
           dette krysset og til krysset ved Raschs vei. 


 
3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 


visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – 
både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge 
veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 


 
4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, 


sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 
3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by 
/ den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener 
dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 
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5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt 
knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og 
verneinteresser er ivaretatt. 


 
6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes 


strategiske plan for universell utforming. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens vedtaksforslag overfor bydelsutvalget, 7 punkter, som følger: 
 


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å      
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer 
målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


 
2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-


krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 


 
3.  Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som                   


visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må 
 utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og    trikkelinje. 
 


4. Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 
116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, 
vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som 
Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må 
legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen 
boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 
 


5.   Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til    
trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber  derfor 
om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere. 


 
6.  Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes   


strategiske plan for universell utforming. 
 


7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet   og 
ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet. 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, strykes. 
 
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak og fremmet i henhold til dette følgende 
tilleggspunkt 2 b: 


      2 b.  Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og  belyste skilt i  
krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien slik at det blir mulig uten risiko 
og gå mot Holtet i Ekebergveiens  forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere 
i sykkelstien fra dette krysset og til krysset ved Raschs vei 


 







Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet i henhold til dette følgende 
alternative forslag i punktene 3 og 5 og nytt tilleggspunkt 7: 
 
Punkt 3 - alternativt forslag:  


 3.  Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som                   
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må 
 utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og trikkelinje. 
 


Videre samlet bydelsutvalget  seg om følgende forslag til tilleggssetning i punkt 3: 
  En slik løsning må ivareta både bilene og transportsyklistene. 
 
Punkt 5 – alternativt forslag: 
5. Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til    


trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber derfor 
om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere. 


 
Videre ble det fremmet forslag om følgende  endring i siste setning: ”…innfartsparkering..”   
endres til ”utvidet parkeringskapasitet..)” 
 
Punkt 7, tilleggsforslag -  nytt punkt: 


  7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet og 
ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet. 


 
Punkt 8, tilleggspunkt: 
Mona Verdich (H) viste til eldrerådets vedtak og fremmet følgende forslag til vedtak, punkt 8. 
Bydelsutvalget anbefaler at Holtveien 2 vurderes til Omsorg+ leiligheter 
 
Svein Erik Aldal (FrP) ba på vegne av FrP om følgende protokolltilførsel,  punkt 8 : 
FrP’s representanter mener at planlagt bebyggelse i Holtveien 2 ligger utenfor saksområdet 
 
Punkt 9 – tilleggspunkt. 
Mona Verdich (H) viste til rådet for funksjonshemmede vedtak og fremmet følgende forslag til 
vedtak, punkt 9: 
Bydelsutvalget peker på at det må avsettes korttidsparkering i områder nær skolen der elever 
kan settes av. Det må videre avsettes plasser til handikapparkering nær butikker/virksomheter og 
skole. 
 
Knut Hedemann (A) trakk sitt forslag til nytt punkt 2 b. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) ba på vegne av FrP om følgende protokolltilførsel,  punkt 8 : 
FrP’s representanter mener at planlagt bebyggelse i Holtveien 2 ligger utenfor saksområdet 
 
Votering: 
Punkt 1:  Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt strøket. Punkt 2 


blir etter dette punkt 1, osv. 
 
Punkt 2:  Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2,  ble vedtatt som punkt 1 med 13 


stemmer ( 5 H, 3 FrP, 3 A, 1 SV, 1 KrF) 1 stemte i mot (A) 
 
Punkt 3:  BMS-komiteens alternative forslag til vedtak, punkt 3, ble enstemmig vedtatt med 


følgende tilleggssetning: En slik løsning må ivareta både bilene og 
transportsyklistene. 
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Punkt 4:  Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 4, ble enstemmig vedtatt  
 
Punkt 5:  BMS-komiteens alternative forslag til vedtak, punkt 5,  ble enstemmig vedtatt med  


følgende endring: ”…innfartsparkering..”   endres til ”utvidet parkeringskapasitet..)” 
 
Punkt 6:  Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 6, ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 7:  BMS-komiteens forslag til vedtak, tilleggspunkt 7, ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 8: Mona Verdich’s (H) tilleggsforslag, i henhold til eldrerådets vedtak, ble vedtatt med 11 


stemmer (5 H, 4 A, 1 SV, 1 KrF). 3 stemte i mot (FrP). 
Protokolltilførsel fra FrP, punkt 8: 
FrP’s representanter mener at planlagt bebyggelse i Holtveien 2 ligger utenfor saksområdet 
 
Punkt  9: Mona Verdich’s (H) tilleggsforslag i henhold til rådet for funksjonshemmedes vedtak, 
ble enstemmig vedtatt  
 
Sigbjørn Odden (H) endret på rekkefølgen på punktene i endelig vedtak slik at de henger bedre 
sammen - som følger: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag punkt 2 
Punkt 2: BMS-komiteens forslag, punkt 3 
Punkt 3: Bydelsdirektørens forslag, punkt 4 
Punkt 4: Rådet for funksjonshemmede forslag 
Punkt 5: BMS-komiteens forslag  punkt 5 
Punkt 6: BMS-komiteens forslag punkt 7 
Punkt 7: Eldrerådets forslag 
Punkt 8:  Bydelsdirektørens forslag punkt 6 
 
Vedtak: 
1. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-


krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 


2.    Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må utredes et 
alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og trikkelinje. En slik 
løsning må ivareta både bilene og transportsyklistene. 


3.   Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 
116/09: ”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel 
Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn 
for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for 
ytre by / den åpne byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 


4. Bydelsutvalget peker på at det må avsettes korttidsparkering i områder nær skolen der 
elever kan settes av. Det må videre avsettes plasser til handikapparkering nær 
butikker/virksomheter og skole. 


5. Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til 
trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber 
derfor om at behovet for utvidet parkeringskapasitet utredes nærmere. 


6. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet 
og ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet. 


 







7. Bydelsutvalget anbefaler at Holtveien 2 vurderes til Omsorg+ leiligheter 
8. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo                    


kommunes strategiske plan for universell utforming. 
 
Protokolltilførsel fra FrP under votering i punkt 7 : 
FrP’s representanter mener at planlagt bebyggelse i Holtveien 2 ligger utenfor saksområdet 
 


 


Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes 
eiendom 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og 
grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv 
praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder både 
avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk. 


2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer 
nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
  
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og 
grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv 
praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder 
både avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk. 


2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer 
nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale. 
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 Sak 6 /10    Leirskallen idrettshall - begrenset høring. Alternativ med 
økt antall parkeringsplasser 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget er positiv til en økning av antall parkeringsplasser ved Leirskallen idrettshall og 
ber om at det vurderes om antallet bør økes ytterligere 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
 Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget er positiv til en økning av antall parkeringsplasser ved Leirskallen idrettshall 
og ber om at det vurderes om antallet bør økes ytterligere 
 
 
 


 Sak 7 /10    Igangsatt planarbeid, Lambertseter idrettspark 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand er positiv til utvidelse av Lambertseter idrettspark med flerbrukshall, 
kunstgressbane og mulighet for etablering av svømmehall. 


2. Fra bydelens side er det et sterkt  ønske om etablering av flerbrukshall på Lambertseter, 
og planforslaget innebærer et godt forslag til plassering av en slik hall. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Saken er ikke behandlet i råd eller utvalg 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 3: 
3. Bydel Nordstrand ønsker at planen ivaretar eventuell alternativ plassering av  


eksisterende skateboardanlegg, tennisbane og skøyte-/ ishockey bane om vinteren. 







 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 og 2. 
Svein Erik Aldal’s (FrP) forslag til tilleggsvedtak, punkt 3, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Bydel Nordstrand er positiv til utvidelse av Lambertseter idrettspark med flerbrukshall, 


kunstgressbane og mulighet for etablering av svømmehall. 
2. Fra bydelens side er det et sterkt  ønske om etablering av flerbrukshall på 


Lambertseter, og planforslaget innebærer et godt forslag til plassering av en slik hall. 
3.        Bydel Nordstrand ønsker at planen ivaretar, eventuelt med alternativ plassering, dagens 


skateboardanlegg, tennisbane og skøyte-/ ishockey bane om vinteren. 


  


Sak 8 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 2009 
tas til orientering.  


2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i henhold 
til BU-sak 147/08 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet og 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget: 
 


1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 2009 
tas til orientering.  


2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i henhold 
til BU-sak 147/08 


 
       Regnskapet fra arbeidsutvalget for bydelsdagene viser at selv med en svært 
       nøktern bruk av midler strakk ikke 20000 kr til og det ble skjøtet på med  
       innsamlede midler. Dette tilsier at beløpet for 2010 økes til 25 000 kroner  
       ved en budsjettjustering, og da er kostnaden for bydelsprisen ikke med. 
                     
       Komiteen vil også peke på at kunngjøringen om innsending av forslag til 
       kandidater til bydelsprisen 2010 må gjøres bedre med plakater på bydelens           
       torg og tjenestesteder i tillegg til annonse og info på bydelens hjemmeside 
       slik at vi er sikret et best mulig utvalg av kandidater. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A)  viste til evalueringen som Kai Adelsøn på vegne av Arbeidsutvalget for 
bydelsdagene 2009 har innlevert, er ukorrekt referert til som evalueringsrapport fra Lambertseter 
Frivillighetssentral i denne BU-saken.  
Knut Hedemann (A) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende alternative forslag til vedtak, 
5 punkter: 
 


1. Evalueringsrapporten fra Arbeidsutvalget for bydelsdagene vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering. 


2. Bydelsdagene for 2010 fastsettes til å være fom. onsdag 22. september tom. søndag 
26.september 2010. 


3. Det tilleggsbevilges kr 5000,- ved første budsjettjustering, slik at den samlede til delingen 
unntatt tildeling til bydelspris blir kr. 25 000. 


4. Bydelsutvalget slutter seg til henstillingen fra Arbeidsutvalget for bydelsdagene 2009 om 
at annonseringen av bydelsprisen må bedres slik at folk kan bli aktivert til å finne frem 
og foreslå ildsjelene som gjennom sin aktivitet har betydning for kulturen i vår bydel. 


     Det er viktig at bydelsutvalget rekker å behandle kulturprissaken i  BU-møtet 17.juni 
5.  Evalueringen av bydelsdagene 2010 gjøres av Arbeidsutvalget for Bydelsdagene 2010 


innen 01.11.2010 etter oppsummering med Ansvarsgruppen.  
 
Bydelsdirektøren trakk sitt forslag til vedtak, punkt 1 og 2 
 
Knut Hedmann (A) trakk Arbeiderpartiet forslag til vedtak, punkt 3 


      
Votering: 
Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak på vegne av Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt, 4 
punkter 
 
 
 
 







Vedtak: 
1. Evalueringsrapporten fra Arbeidsutvalget for bydelsdagene vedrørende bydelsdagene 


2009 tas til orientering. 
2. Bydelsdagene for 2010 fastsettes til å være fom. onsdag 22. september tom. søndag 26. 


september 2010. 
3. Bydelsutvalget slutter seg til henstillingen fra Arbeidsutvalget for bydelsdagene 2009 


om at annonseringen av bydelsprisen må bedres slik at folk kan bli aktivert til å finne 
frem og foreslå ildsjelene som gjennom sin aktivitet har betydning for kulturen i vår 
bydel. Det er viktig at bydelsutvalget rekker å behandle kulturprissaken i  BU - møtet 
17. juni 


4.  Evalueringen av bydelsdagene 2010 gjøres av Arbeidsutvalget for Bydelsdagene 2010 
innen 01.11.2010 etter oppsummering med Ansvarsgruppen.  


 


 


 Sak 9 /10    Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Bydelsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til komiteer og råd:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende 
merknader: 
Rådet etterlyser informasjon overfor brukerne om den nye organiseringen. Det må tas hensyn til 
brukere med og uten brukerpass. 
Rådet reagerer på at bydelen belastes med en ekstra utgift på 1 million kroner for en nyordning 
rådet ikke ser på som en forbedring for de aktuelle brukerne . Blant annet er det forutsatt øket 
ansvar og belastning for brukeren. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende 
merknad: 
Har saken vært på høring tidligere? Andre relevante vedtak i saken? 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) viste til rådets for funksjonshemmedes vedtak og fremmet dette som et 
tilleggsforslag, som følger: 
Bydelsutvalget etterlyser informasjon overfor brukerne om den nye organiseringen. Det må tas 
hensyn til brukere med og uten brukerpass. 
Bydelsutvalget reagerer på at bydelen belastes med en ekstra utgift på 1 million kroner for en 
nyordning rådet ikke ser på som en forbedring for de aktuelle brukerne . Blant annet er det 
forutsatt øket ansvar og belastning for brukeren. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Mona Verdich’s (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering med følgende merknad: 
Bydelsutvalget etterlyser informasjon overfor brukerne om den nye organiseringen. Det må 
tas hensyn til brukere med og uten brukerpass. 
Bydelsutvalget reagerer på at bydelen belastes med en ekstra utgift på 1 million kroner for en 
nyordning rådet ikke ser på som en forbedring for de aktuelle brukerne . Blant annet er det 
forutsatt øket ansvar og belastning for brukeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 10 /10  Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede ¿ avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Eldrerådet, 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 


a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet 
representerer.   
 


b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 


2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 


Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende 
kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 5 
innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så 
sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling 
gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet.  
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Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  


b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren 
finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 
 


3) Sekretariat 
a) Sekretærfunksjon 


i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 
inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra 
møtene. 


 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 


forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 


b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 


c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 


  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet er tilfreds med de endringer som er foreslått og anbefaler innstillingen. Men påpeker at 
rådet må få tilbakemeldinger om videre behandling. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 







BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1.) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 


a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som 
rådet representerer.   
 


b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 


2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a. Generelt 


Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den 
rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker 
hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de 
saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt 
funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for 
eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  


 16







 


 17


b. Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren 
finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 


 
3)         Sekretariat 


a. Sekretærfunksjon 
i. Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne 


bistand inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og 
effektuering av vedtak fra møtene. 


 
ii. Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med 


rådets leder i forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 


b. Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 


c. Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 


  
4)      Annet 
         Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik 


at  dette koordineres med bydelens årsmelding. 
  


 


Sak 11 /10  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
 
 


 







Referatsaker 
 
Periode: 17. desember 2009 - 04. februar 2010   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
1/10 200600774-13 Sandstuveien 45 - underretning av politisk planvedtak - 


reguleringsplan 
   
2/10 200400520-151 Ormsundterminalen - støy - oversendelse av krav om dekning av 


sakskostnader til uttalelse 
   
3/10 200601445-11 Revisjonsmerknader - notater og desisjoner - Oppfølging av 


Rapport 5/2007 Bydelenes bruk av korttidsplasser 
   
4/10 200601445-10 Revisjonsmerknader - notater og desisjoner - Rapport 7/2009 


Bydelenes behandling av søknad om fast plass i sykehjem - 
oppfølgingsundersøkelse 


   
5/10 200900189-3 Miljørettet helsevern - bedriftsvern - Miljørapporteringssystem for 


miljøfyrtårn - MRS - Rapport 24/2009 forebyggende tiltak mot 
legionella i Oslo kommune 


   
6/10 200400103-4 Bostøtte - Rapport 25/2009 Intern kontroll i og rundt 


saksbehandlersystemet for bostøtteordningene i Oslo kommune 
   
7/10 200900024-1 Valg - folkevalgte organer - Regler for innsyn - Fokevalgtes rett 


til innsyn i faktaopplysninger 
   
8/10 200701349-13 Miljøprosjekt Ljanselva - referat fra møte 21.01.2010 
   
9/10 200801411-3 Etablering av midlertidig gjenbruksstasjon - gnr/bnr. 149/526 og 


149/556 - Vårveien 53 
   
 
 
Møtet hevet kl. 20.25 
 
 
 
 
Oslo, 08.02.2010 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
bydelsutvalgets leder 
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		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering
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		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 2009 tas til orientering. 

		2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i henhold til BU-sak 147/08
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		Saken sendes til behandling i :

		Bydelsutvalget

		Til medbestemmelsesutvalget:Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering.

		Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering.

		Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering.
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		Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende merknad:

		Har saken vært på høring tidligere? Andre relevante vedtak i saken?

		Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering.
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Enhet for service og forvaltning 


 
Kort evaluering av bydelens gjennomføring av stortings- og 
sametingsvalget 2009 
 
 
Bestiller/utfører for valggjennomføringen 
Bestiller er Rådhuset v/ Bystyrets sekretariat (BYS). Utfører er Bydel Nordstrand, Enhet for 
Service- og forvaltning.  
 
Et stort prosjekt for bydelen 
For bydelen innebærer gjennomføringen av valget et stort arbeid som berører mange og som krever 
samarbeid med flere enheter. Det er transportetjenesten, lønn- og personal, servicetorget og IKT. 
Det kreves fleksibilitet i organisasjonen og handlingsrom for valgansvarlige innenfor avtalte 
rammer. Ikke minst gjelder dette begrenset bruk av ansatte i perioder ved sykdom og på 
ettermiddagstid under forhåndsstemmvalget.  
 
Det har under hele valgperioden vært et sterkt fokus fra BYS om å ha høy presisjon i arbeidet og 
unngå avvik. Å gjennomføre valget feilfritt har derfor hatt høyeste prioritet. En vellykket 
gjennomføring er også viktig for bydelens omdømme.  
 
Økonomi 
Bydelen fikk som utfører et fast tilskudd tilsvarende 0,8 årsverk i ltr 45 ( kr 358 570,-) til dekning 
av selve valggjennomføringen. I tillegg fikk bydelen kr 409.872,- til dekning av utgifter ( lønn til 
ansatte under forhåndsstemmegivningen og løpende driftsutgifter). 
Valget i 2009 ble gjennomført innenfor de avsatte budsjettrammene. 
 
Organisering 
Valget 2009 ble organisert med spesilakonsulent  og informasjonskonsulent som ansvarlige. Begge 
er erfarne valgmedarbeidere som har deltatt ved flere tidligere valg og har god kjennskap til rutiner, 
regelverk og opplæring.  
Oganiseringen bydelen valgte fungerte godt, tross interne omprioriteringer og omrokkeringer av 
arbeidsoppgaver i enheten mens valgarbeidet pågikk. 
 
Bydelens organisering var i tråd med BYS ønske om en fast løpende kompetanse hos de personene 
som jobbet som ansvarlige ute i bydelene. Planlegging og forarbeid med valget startet opp allerede 
tre kvart år før valgdagene i september. 







Fra 2009 fikk bydelen et mer omfattende ansvar for valggjennomføringen. Det vil si bemanning, 
opplæring, rigging av valglokaler på ni skoler, syv alders- og sykehjem og to permanente 
forhåndsstemmelokaler. Transport/ansvar for materiell og annen logistikk inkludert.  
 
Kompetanse 
Bydelen har i dag tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre kommune- og stortingsvalgene på en 
tilfredsstillende måte. Det er viktig å ha en kjerne av ansatte i bydelen med erfaring fra valgarbeid 
til nøkkelposisjoner som for eksempel til assistenter under valgdagene og på 
forhåndsstemmemottakene. 
 
Rekruttering 
For å gjennomføre todagers valg på de ni skolene trengte bydelen rundt 90 ansatte i forskjellige 
funksjoner som inspektører, assistenter og avkryssere. Det skulle også rekrutteres politikere til 
stemmestyrene + en leder representert ved partiene. Det var en møysommelig prosess å få på plass 
de politiske representantene. Flere trakk seg fra vervene i stemmestyrene helt opp til selve 
valgdagen på søndag. Nye måtte derfor skaffes gjennom BYS i siste liten før valget startet. 
 
Rekrutteringen av valgarbeidere baserer seg i noen grad på personer som har vært med i valgarbeid 
tidligere. Det ble også annonsert gjennom kunngjøringer på nettet og i avisene. Det er en stor 
utfordring å få egnede folk til så kortvarige og viktige jobber. Det foretas telefonintervjuer for å sile 
ut de som ikke er egnet. Kvalitetssikring av bemanningen gjøres også i forbindelse med 
valgopplæringen.  
 
I forbindelse med forhåndsstemmevalget trenger bydelen stemmestedsansvarlige med noe 
datakompetanse, nøyaktighet og god fremtreden. Her rekrutterte vi to eksterne stemmestedsledere 
fra tidligere valg. Vi baserte oss også på enkelte av bydelens ansatte som gikk inn noen dager i uka 
på overtid. Lønnsutgifter til dette ble refundert av BYS. 
 
Opplæring valgdagene/forhåndsstemmevalg 
Opplæringen av de ulike typene valgarbeidere ble gjort i samarbeid med Bydel Østensjø. Dette var 
et nøye planlagt og nyttig samarbeid blant annet for å redusere sårbarheten ved eventuell sykdom. 
( Bydelene hadde for øvrig en egen beredskapsplan i forhold til svineinfluensaen) 
 
Bydelens ansatte - deltakelse 
Det oppleves som positivt at noen av bydelens ansatte deltar i valget på selve valgdagene. Valget er 
i seg selv er meget viktig for bydelens omdømme og kvaliteten på gjennomføringen er derfor meget 
viktig. Flere av våre ansatte jobbet valgdagene som assistenter med utvalgte arbeidsoppgaver. Flere 
synes valgarbeidet var interessant og bidrar til ny kompetanse. Det anbefales også for senere valg at 
enkelte ansatte deltar. Vi forutsetter at de ansatte som deltar i valgarbeid klarerer dette med sine 
overordnede og at det innordnes med de daglige arbeidsoppgavene.  
 







Forhåndsstemmevalg 
Forhåndsstemmevalg ble holdt i perioden 10. august til 11. september. Stemmesteder var 
Lambertseter Deichmanske og i bydelshuset på Sæter. Vi mottok i alt 1540 forhåndssstemmer på 
Bydelshuset og 2229 på Deichmanske bibliotek. 
 
Åpningstider 
Lokalene var opp fra 10. august til 30. august fra kl 10.00 – 17.00.( Torsdager til kl 20.00.) 
 Fra 2. til 11.september åpent hver dag fra 10.00 – 20.00. Åpningstidene oppleves som tilstrekkelig. 
 
Lambertseter bibiliotek var godt egnet med hensyn til der publikum ferdes og tok i mot flest 
forhåndsstemmer. Bydelshuset ligger mer utenfor allfarvei.  
 
Skolene 
Samarbeidet med skolene og Deichmanske bibliotek var meget bra og vi gjennomførte valget på 
alle skolene i henhold til fastsatte planer og tidsfrister. 
 
Todagersvalg 
Ingen spesielle organisatoriske utfordringer for bydelen med hensyn til å avholde todagers valg. 
 
Valgdeltakelsen i Oslo gikk svakt ned fra 78,7 % ved stortingsvalget i 2005 til 77,9 % i 2009. Det 
var 416 000 velgere i manntallet i Oslo i 2009, og vel 324 000 av disse brukte stemmeretten sin. 
Antall velgere i manntallet hadde økt med ca 22 000 siden stortingsvalget i 2005. Oslo bystyre fattet 
13.05.2009 et mindretallsvedtak om at valglokalene skulle holde åpne også søndag 13. september i 
tillegg til selve valgdagen, 14.september. Valgstyret fastsatte åpningstiden til kl 16.00 – 20.00 på 
søndagen, og utvidet åpningstiden på mandagen til kl. 21.00.  Dette ga ingen økt valgdeltakelse. 
(Kilde: BYS 8.februar 2010) 
 
Bydelens kapasitet 
Bydelen har i dag de nødvendige ressurser til å gjennomføre valg. Det krever fleksibilitet, 
organisering og langsiktig planlegging. Et alternativ til organisering kan være å leie inn eksterne 
personer som valgansvarlige innenfor BYS avsatte årsverksressurs. 
 
Tanker rundt neste valg i 2011 
Det er kommet signaler på at fremtidige valg skal gjennomføres elektronisk. Foreløpig blir dette 
bare en prøveordning under kommunevalget i 2011, begrenset til en forsøksbydel. 
 
Valg av lokaler til forhåndsstemmemottak 
Lambertseter bibliotek er et godt egnet sted i fremtiden for gjennomføring av 
forhåndsstemmegivningen. Det ble i 2009 avgitt 2229 forhåndsstemmer her tross at bibliotek var 
plassert i anonyme midlertidige pavilonger. Dette alternativet vil bli enda bedre når det nye senteret 
står klart i 2011 og biblioteket får nye større lokaler. Her vil mange av innbyggerne i Bydel 
Nordstrand ferdes i løpet av den måneden forhåndsstemmevalget varer.  
 







Det anbefales derfor at forhåndsstemmevalget i fremtiden legges til det nye bibioteket på 
Lambertseter fra 2011.  
 
Det bør også vurderes på nytt om bydelen i virkeligheten trenger to forhåndsstemmelokaler. Det 
som ligger i bydelshuset er mindre tilgjengelig og gir færre forhåndsstemmer (1540).  
 
Ansvar 
Å ha to ansvarshavende i bydelen er nødvendig for å redusere sårbarheten og ulempene ved 
eventuell sykdom og for å videreføre kompetansen dersom den ene slutter. Dette er et særegnet 
arbeidsområde der det er vanskelig å tre inn på kort sikt for andre dersom ansvarlig blir syk. 
 
Gjennomføring /ressurser 
Gjennomføringen av valget har fungert bra tross mange interne omprioriteringer og omrokkeringe 
av arbeidsoppgaver i enheten i den tiden valget pågikk. Det var til tider meget krevende å 
kombinere valget med de øvrige arbeidsoppgavene i enheten. Planlegging og forarbeid til valget 
startet opp trekvart år før valget i september.  
 
Det anbefales derfor ved neste valg å engasjere en person midlertidig i 50 % stilling for å bistå i 
administrasjonen med valggjennomføringen. 
 
Dersom ansatte fra administrasjonen søker permisjon for å delta som medarbeidere på valgdagen 
bør dette skje med en større spredning og deltagelse fra flere enheter. Dette for å fordele ulempene 
ved å avgi personalressuser i den tiden valget pågår. 
 
Informasjon 
Kombinasjonen informasjon/web og valgansvarlig var hensiktsmessig og praktisk da dette området 
hele tiden griper inn i hverandre og relevant informasjon ofte ble gitt på de samme eksterne 
samlinger og møter. 
 
Beskrivelse av bydelenes oppdrag i forbindelse med stortingsvalg og 
sametingsvalg 2009 fra BYS. 
 
Under følger en punktvis oversikt/beskrivelse av oppdraget.  
 
Leder skal og organisere arbeidet i enheten 


• Vurdere totalt bemanningsbehov i bydelen og rekruttere valgmedarbeidere 
• Utføre nødvendig opplæring av alt personell 
• Holde kontroll med at arbeidsavtaler og overtidsbestemmelser overholdes 
• Rapportering til styringsgruppa – oppfølging av prosjektplan 
• Sørge for god samordning med de andre utførerenhetene 
• Kartlegge alle typer institusjoner i bydelen 
• Utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for eget ansvarsområd 
• Utarbeide beredskapsplan på bakgrunn av analysen 







• Vurdere hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes 
• Sende refusjonskrav til Bystyrets sekretariat. 
• Evaluering 
• Intern evaluering 


 
Forhåndsstemmegivningen: 


• Kartlegge mulige lokaler for faste forhåndsstemmesteder. 
• Melde inn forslag til faste forhåndsstemmesteder. 
• Planlegge og gjennomføre forhåndsstemmegivningen ved bydelens faste lokaler og 


kommunale institusjoner, samt eventuelt videregående skoler og ellers der valgstyret måtte 
beslutte at det skal gjennomføres forhåndsstemmegivning. 


• Melde inn oversikter over institusjoner der det skal gjennomføres institusjonsstemmegivning 
(tid og sted) 


• Rekruttering og opplæring av nødvendig personell. 
• Hente nødvendig materiell på sentralt lager 
• Overlevering av mottatte forhåndsstemmer til Rådhuset etter nærmere beskrivelse. 
• Organisere demontering og opprydding i lokalene etter valget er gjennomført, samt 


innlevering av utstyr. 
• Avlønning av stemmestedsansvarlige og stemmemottakere. 


 
Valgtinget/valglokaler:  


• Bidra i vurderingen av egnede valglokaler. 
• Innehente opplysninger om valglokalets vaktmester/kontaktperson  
• Kontakt med lokaleier for valglokaler til valgdagen, kartlegge utstyrsbehov hos vaktmester 


og bestille nødvendig tilleggsmateriell. 
• Rekruttere det nødvendige antall inspektører til valglokalene basert på krav til kompetanse 


fastsatt av styringsgruppa.  
• Rekruttere det nødvendige antall assistenter og avkryssere til valglokalene med nødvendig 


reserver.  
• Registrere all bemanning i Vals 
• I kontakt med lokale partilag, rekruttere forslag til 


stemmestyremedlemmer/stemmestyreledere etter fordeling fastsatt av valgstyret. 
• Sende inn forslag på stemmestyremedlemmer/stemmestyreledere i henhold til fastsatt frist 


for oppnevning i valgstyret. 
• Gjennomføre opplæring av assistenter, avkryssere og stemmestyremedlemmer i henhold til 


fastsatt opplegg 
• Sørge for at valglokalene til valgdagen klargjøres. 
• Planlegge og gjennomføre kontroll av valglokalene i samarbeid med den enkelte inspektør, 


melde fra til styringsgruppa 
• Sikre at demontering av lokalene etter at valget er gjennomført – lagring. Innlevering av 


utstyr til sentralt lager der det ikke skal lagres lokalt. 
• Følge opp valghandlingen i valglokalene valgdagen – avvik meldes styringsgruppa. 





		Bestiller er Rådhuset v/ Bystyrets sekretariat (BYS). Utfører er Bydel Nordstrand, Enhet for Service- og forvaltning. 
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		Valgdeltakelsen i Oslo gikk svakt ned fra 78,7 % ved stortingsvalget i 2005 til 77,9 % i 2009. Det var 416 000 velgere i manntallet i Oslo i 2009, og vel 324 000 av disse brukte stemmeretten sin. Antall velgere i manntallet hadde økt med ca 22 000 siden stortingsvalget i 2005. Oslo bystyre fattet 13.05.2009 et mindretallsvedtak om at valglokalene skulle holde åpne også søndag 13. september i tillegg til selve valgdagen, 14.september. Valgstyret fastsatte åpningstiden til kl 16.00 – 20.00 på søndagen, og utvidet åpningstiden på mandagen til kl. 21.00.  Dette ga ingen økt valgdeltakelse. (Kilde: BYS 8.februar 2010)

		Bydelens kapasitet

		Bydelen har i dag de nødvendige ressurser til å gjennomføre valg. Det krever fleksibilitet, organisering og langsiktig planlegging. Et alternativ til organisering kan være å leie inn eksterne personer som valgansvarlige innenfor BYS avsatte årsverksressurs.

		Det er kommet signaler på at fremtidige valg skal gjennomføres elektronisk. Foreløpig blir dette bare en prøveordning under kommunevalget i 2011, begrenset til en forsøksbydel.

		Valg av lokaler til forhåndsstemmemottak

		Lambertseter bibliotek er et godt egnet sted i fremtiden for gjennomføring av forhåndsstemmegivningen. Det ble i 2009 avgitt 2229 forhåndsstemmer her tross at bibliotek var plassert i anonyme midlertidige pavilonger. Dette alternativet vil bli enda bedre når det nye senteret står klart i 2011 og biblioteket får nye større lokaler. Her vil mange av innbyggerne i Bydel Nordstrand ferdes i løpet av den måneden forhåndsstemmevalget varer. 

		Det anbefales derfor at forhåndsstemmevalget i fremtiden legges til det nye bibioteket på Lambertseter fra 2011. 

		Det bør også vurderes på nytt om bydelen i virkeligheten trenger to forhåndsstemmelokaler. Det som ligger i bydelshuset er mindre tilgjengelig og gir færre forhåndsstemmer (1540). 

		Å ha to ansvarshavende i bydelen er nødvendig for å redusere sårbarheten og ulempene ved eventuell sykdom og for å videreføre kompetansen dersom den ene slutter. Dette er et særegnet arbeidsområde der det er vanskelig å tre inn på kort sikt for andre dersom ansvarlig blir syk.

		Gjennomføringen av valget har fungert bra tross mange interne omprioriteringer og omrokkeringe av arbeidsoppgaver i enheten i den tiden valget pågikk. Det var til tider meget krevende å kombinere valget med de øvrige arbeidsoppgavene i enheten. Planlegging og forarbeid til valget startet opp trekvart år før valget i september. 

		Det anbefales derfor ved neste valg å engasjere en person midlertidig i 50 % stilling for å bistå i administrasjonen med valggjennomføringen.

		Dersom ansatte fra administrasjonen søker permisjon for å delta som medarbeidere på valgdagen bør dette skje med en større spredning og deltagelse fra flere enheter. Dette for å fordele ulempene ved å avgi personalressuser i den tiden valget pågår.

		Kombinasjonen informasjon/web og valgansvarlig var hensiktsmessig og praktisk da dette området hele tiden griper inn i hverandre og relevant informasjon ofte ble gitt på de samme eksterne samlinger og møter.

		Beskrivelse av bydelenes oppdrag i forbindelse med stortingsvalg og sametingsvalg 2009 fra BYS.

		Under følger en punktvis oversikt/beskrivelse av oppdraget. 

		 Vurdere totalt bemanningsbehov i bydelen og rekruttere valgmedarbeidere

		 Utføre nødvendig opplæring av alt personell

		 Holde kontroll med at arbeidsavtaler og overtidsbestemmelser overholdes

		 Rapportering til styringsgruppa – oppfølging av prosjektplan

		 Sørge for god samordning med de andre utførerenhetene

		 Kartlegge alle typer institusjoner i bydelen

		 Utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for eget ansvarsområd

		 Utarbeide beredskapsplan på bakgrunn av analysen

		 Vurdere hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes

		 Sende refusjonskrav til Bystyrets sekretariat.

		 Evaluering

		 Intern evaluering

		Forhåndsstemmegivningen:

		 Kartlegge mulige lokaler for faste forhåndsstemmesteder.

		 Melde inn forslag til faste forhåndsstemmesteder.

		 Planlegge og gjennomføre forhåndsstemmegivningen ved bydelens faste lokaler og kommunale institusjoner, samt eventuelt videregående skoler og ellers der valgstyret måtte beslutte at det skal gjennomføres forhåndsstemmegivning.

		 Melde inn oversikter over institusjoner der det skal gjennomføres institusjonsstemmegivning (tid og sted)

		 Rekruttering og opplæring av nødvendig personell.

		 Hente nødvendig materiell på sentralt lager

		 Overlevering av mottatte forhåndsstemmer til Rådhuset etter nærmere beskrivelse.

		 Organisere demontering og opprydding i lokalene etter valget er gjennomført, samt innlevering av utstyr.

		 Avlønning av stemmestedsansvarlige og stemmemottakere.

		Valgtinget/valglokaler: 

		 Bidra i vurderingen av egnede valglokaler.

		 Innehente opplysninger om valglokalets vaktmester/kontaktperson 

		 Kontakt med lokaleier for valglokaler til valgdagen, kartlegge utstyrsbehov hos vaktmester og bestille nødvendig tilleggsmateriell.

		 Rekruttere det nødvendige antall inspektører til valglokalene basert på krav til kompetanse fastsatt av styringsgruppa. 

		 Rekruttere det nødvendige antall assistenter og avkryssere til valglokalene med nødvendig reserver. 

		 Registrere all bemanning i Vals

		 I kontakt med lokale partilag, rekruttere forslag til stemmestyremedlemmer/stemmestyreledere etter fordeling fastsatt av valgstyret.

		 Sende inn forslag på stemmestyremedlemmer/stemmestyreledere i henhold til fastsatt frist for oppnevning i valgstyret.

		 Gjennomføre opplæring av assistenter, avkryssere og stemmestyremedlemmer i henhold til fastsatt opplegg

		 Sørge for at valglokalene til valgdagen klargjøres.

		 Planlegge og gjennomføre kontroll av valglokalene i samarbeid med den enkelte inspektør, melde fra til styringsgruppa

		 Sikre at demontering av lokalene etter at valget er gjennomført – lagring. Innlevering av utstyr til sentralt lager der det ikke skal lagres lokalt.

		 Følge opp valghandlingen i valglokalene valgdagen – avvik meldes styringsgruppa.
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Sammendrag:  På oppdrag fra Bydel Nordstrand gjennom Oslo Forsikring AS har Det Norske Veritas (DNV) gjennomført 
en risikoanalyse i bydelen. Bydel Nordstrand hadde følgende mål for prosjektet: ”Risikostyring skal 
benyttes som verktøy for å forbedre enkelte fokusområder og samtidig inkludere risikostyring som en 
naturlig del av bydelens komplette kvalitetssystem”.  


I dette prosjektet ble det gjennomført en risikoanalyse av 12 ulike områder som bydelen ønsket et 
spesielt fokus på. For hvert av fokusområdene ble det kartlagt risikoer og identifisert risikoreduserende 
tiltak. Bydel Nordstrand har involvert alle enhetsledere og mange tjenesteledere i prosessen, noe som 
har vært verdifullt for prosjektet. De involverte har vist stort engasjement og interesse for risikostyring 
og har identifisert mange risikoreduserende tiltak som vil ha en positiv effekt på de ulike 
fokusområdene. 


Denne rapporten inneholder en standardmetode for gjennomføring av helhetlig risikostyring samt en 
beskrivelse av hvordan metoden er brukt i dette prosjektet. Videre er de 12 fokusområdene beskrevet 
sammen med de viktigste risikoene og tiltakene.  De 2 siste kapitlene i rapporten inneholder 
anbefalinger til hva det er viktig å fokusere på videre, samt hvordan arbeidet skal struktureres og 
gjennomføres (roller, ansvar, rapportering, verktøy). 


Innen 3‐6 måneder er det viktig å gjennomføre en oppfølging av risikoanlaysen for å se hvilken effekt 
tiltakene har hatt på risikoene samt for å få et oppdatert risikobilde.  


DNV har stor tro på at Bydel Nordstrand har både ressurser, kompetanse og motivasjon for å forankre 
risikostyring som en naturlig del av sin virskomhetsstyring og kvalitetssystem.  
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1  Innledning 


Bydel Nordstrand har gjennomført et prosjekt i helhetlig risikostyring (HRS) i samarbeid med Oslo 
Forsikring AS og Det Norske Veritas (DNV).  


Helhetlig risikostyring er en metode som syneliggjør uheldige situasjoner i forkant av eventuelle 
hendelser, og bydelen har et sterkt fokus på kvalitet og at HRS skal bidra til en helhet i det pågående 
kvalitetsarbeidet i bydelen.  


Prosjektet startet opp i juni 2009 og ble avsluttet i november 2009. 


DNV har tidligere gjennomført HRS i flere bydeler, etater og kommunale foretak (KF) i Oslo 
kommune. Metodikken har da blitt brukt til å systematisk gjennomgå risikoer i de ulike enhetene i 
virksomheten og vurdere risikoene opp mot virksomhetenes overordnede mål samt spesifikke mål 
for den enkelte enhet. I Bydel Nordstrand er samme metodikk brukt, men det er her gått inn på 
enkelte områder som bydelen ønsker et spesielt fokus på. Disse områdene ble initiert av 
Bydelsdirektør og er områder hvor HRS vil være med å trygge og sikre utvikling av organisasjonen; 
både kvalitetsmessige forbedringer samt sikre riktig bruk av bydelsens personellressureser og 
økonomi. Disse områdene er senere omtalt som fokusområder og er:  


1.  Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel (Enhet for bestiller) 


2.  Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger (Enhet for veiledning og støtteordninger 
for voksne) 


3.  Mer effektiv bruk av barnehagelokaler (Enhet for barnehager) 


4.  Sikre overgang og implementering – Nav Nordstrand (Enhet for veiledning og støtteordninger for 
voksne) 


5.  Optimal bruk av innsatsteam (blant annet: bemanningsvolum, kompetanse, organisering, 
tevrrfagling samhandling ) 


6.  Etablere ordninger for bistand boligene imellom i aktuelle situasjoner (Enhet for bo‐ og 
dagtilbud) 


7.  Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og almenpedagogiske tiltak (Enhet for 
forebyggende abeid) 


8.  Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet (Enhet for barnevern) 


9.  Optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten (Enhet for hjemmesykepleie/praktisk bistand) 


10. Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase inkl. alle samhandlende relasjoner (Enhet for 
service og forvaltning) 


11.  Lage en samordnet kompetanseplan (Stab personal‐ og organisasjonsutvikling) 


12. Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar (herunder blant annet: Prosedyrer/rutiner, 
kompetanse, organisering, ledelse, felles kulturforståelse, rapportering). Dette gir som 
sluttprodukt et ”komplett kompendium” (Stab økonomi) 


 


De 12 områdene tilhører ulike enheter, de har ulike problemstillinger og har krevd ulike 
innfallsvinkler, selv om metodikken har vært den samme.  Gjennom arbeidet med de 12 analysene 
har alle enhetene som har vært med i prosjektet fått en opplæring, kompetanse og erfaring i bruk av 
HRS gjennom de analysene de har vært delaktig i. Det er et mål at de selv skal være i stand til å bruke 
metodikken videre i andre tilsvarende prosjekter/analyser. Bydel Nordstrand ønsker å bruke HRS 
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aktivt i fremtiden, for å være i forkant og for å sikre eventuell risikoer blir avdekket før gjennomføring 
av ulike tiltak. 


Byrådsavdelingen for finans og utvikling i Oslo kommune har utarbeidet et eget veiledningshefte, 
som gir en innføring i HRS og beskriver metodikken.   


Det overordnede mål for helhetlig risikostyring i Oslo kommune er definert som: 


• Forebygge skade på liv, helse, miljø og eiendom 


• Forebygge hendelser som kan forstyrre tjenesteproduksjonen og skade Oslo kommunes 
omdømme 


• Forbedre virksomhetens måloppnåelse og sikre planlagt utvikling 
 


Et langsiktig mål for Oslo kommune er at HRS integreres i strategiprosessene og styrings‐ og 
kvalitetssikringssystemene til virksomhetene i Oslo kommune.  


Bydel Nordstrand definerte følgende mål for prosjektet:  


”risikostyring skal benyttes som verktøy for å forbedre enkelte fokusområder og samtidig 
inkludere risikostyring som en naturlig del av bydelens komplette kvalitetssystem”.  


For å oppnå dette målet ble arbeidet delt inn i 3 faser, hvor DNV gjennomførte fase 1 i samarbeid 
med bydelen. Denne rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra fase 1. 


Fase 1: Etablering av felles mål og konsekvensskalaer. Gjennomføre kartlegging, risikoanalyse og 
tiltaksplanlegging for hvert av de 12 fokusområdene.  


Fase 2: I denne fasen skal de identifiserte tiltakene på hvert enkelt fokusområde fra fase 1 
gjennomføres. I løpet av denne fasen vil bydelen trolig ha avdekket nye områder hvor de ønsker å gå 
inn med HRS for å avdekke risikoer og identifiserer tiltak. Disse analysene vil bydelen være i stand til 
å gjennomføre selv.  


Fase 3: HRS metodikken vil være godt innarbeidet i alle enhetene i Bydel Nordstrand og være en 
naturlig del av det komplette kvalitetssystemet.  


 


1.1  Organisering av HRS prosjektet i Bydel Nordstrand 


Prosjektet har vært organisert med egen HRS‐koordinator som har rapportert til Bydelsdirektør. 


Prosjektet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av: 


Rolle i prosjektet:    Stilling/navn:       


Prosjekteier      Bydelsdirektør      Bydel Nordstrand   


Styringsgruppe      Bydelsdirektørs team    Bydel Nordstrand   


HRS koordinator    Kvalitetsrådgiver    Bydel Nordstrand 


Ekstern Prosjekteier    Jan Eide      Oslo Forsikring 


Prosjektleder      Marit Brennhovd     Det Norske Veritas 


Prosjektmedarbeider    Merete Nordsveen    Det Norske Veritas 


Prosjektmedarbeider    Nicolaj Tidemann     Det Norske Veritas 
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Prosjektet er gjennomført i tiden juni 2009 – november 2009.  


1.2  Oppgaveomfang og avgrensning 


Arbeidet ble inndelt i følgende aktiviteter: 


• Etablere risikostyringspolicy 


• Initiering og igangsetting 


• Identifisering av risikoer  


• Analyse 


• Tiltaksplanlegging 


• Etablere risikostyringsstruktur 


• Rapport med vurderinger og anbefalinger  
 


Arbeidet ble utført i tråd med Helhetlig risikostyring i Oslo kommune og DNVs standardmetodikk for 
risikostyring. DNV har benyttet Easy Risk Manager som verktøy for dokumentasjon og rapportering. Å 
identifisere risikoer utover de 12 fokusområdene har ikke vært en prioritert oppgave. Der hvor det 
imidlertid er identifisert kritiske risikoer utover fokusområdet er disse allikevel dokumentert i 
rapporten.  
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2  Standardmetode for gjennomføring av HRS  


Risikostyringstilnærmingen beskriver hvordan risikostyringen skal gjennomføres. Dette er DNVs 
standardmetodikk for en styrt risikogjennomgang av en virksomhet (grovanalyse). Det er en kvalitativ 
metodikk som kan oppsummeres i følgende faser: 


1.  Innledende fase inkl. organisering, definisjon av risikomål og akseptkriterier 


2.  Kartlegging av trusler/risikofaktorer/farer/usikkerheter 


3.  Analyse av risiko inkl. evaluering og rangering (etablering av risikobilder) 


4.  Tiltaksplanlegging 


5.  Implementering og oppfølging 


 


Figuren nedenfor viser hovedtemaer i arbeidet: 


Igang-
settelse


kartlegging analyse tiltaks-
planlegging


dokumentasjon


kommunikasjon


gjennomføring 
og oppfølging


 
Figur 2‐1 Beskrivelse av 5 faser i risikotilnæringsprosessen 


 


Igangsetting 


Hensikten med dette trinnet er å etablere fundament for risikostyringen. Herunder definisjon av mål, 
utarbeidelse av skala for etablering av risikonivå (sannsynlighets‐ og konsekvensskala). Risikoer som 
identifiseres senere i prosessen ble vurdert opp mot disse målene.  


Målsettingen med Igangsettingstrinnet er å oppnå en omforent forståelse og forankre basis for 
risikostyringen i organisasjonen. Dette trinnet utføres innledningsvis og repeteres kun dersom mål og 
rammer endres.  


Kartlegging av risikoer 


For å ha en entydig oppfatning av hva den identifiserte risikoen virkelig dreier seg om er det meget 
viktig å formulere et godt og dekkende ”navn” på risikoen. Dette er forsøkt gjort ved at risikoene er 
formulert som en uønsket hendelse (dvs. uttrykker noe negativt), og at konsekvensen av hendelsen 
beskrives kort i navnet (Uønsket hendelse ‐> Konsekvens). 


I og med at det er enkelte identifiserte risikofaktorer som ikke er ”uønskede potensielle hendelser”, 
men forhold som er kontinuerlig tilstede kan man også dele de identifiserte risikofaktorene i 2 ulike 
hovedgrupper; 


• Uønskede potensielle hendelser 


• Organisatoriske tilstander 
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I dette arbeidet er det valgt å behandle tilstander og potensielle hendelser på samme måte. 
Tilstander vil i diskusjonen rundt sannsynlighet bli plassert på høyeste nivå (høy sannsynlighet). Det 
betyr at slike tilstander alltid vil havne i gult eller rødt område i risikobildet.  


Analyse av risiko 


Risikoanalyse innebærer at risikonivå for hver enkelt risiko etableres ved å kombinere sannsynlighet 
for at hendelsen inntreffer og tilhørende konsekvens. For hver enkelt risiko er sannsynlighet og 
konsekvens vurdert. DNV har også dokumentert denne vurderingen i form av en verbal beskrivelse, 
som er en del av risikoregisteret. I denne gjennomgangen ble også enkelte risikoer omdefinert, 
enkelte slått sammen og det ble også tilføyd enkelte nye risikoer. 


Tiltaksplanlegging 


Ved å iverksette tiltak kan risikoen reduseres ved å redusere sannsynligheten for at hendelsen skjer 
(preventivt tiltak), eller ved å redusere omfanget av problemet/skaden hvis det oppstår (korrektivt 
tiltak). For alle kritiske risikoforhold (rødt område) skal man per definisjon iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. For betydelige risikoer (gult område) skal man vurdere å iverksette tiltak og 
overvåke risikoen slik at den ikke forverres. Som del av disse vurderingene kan det typisk gjøres 
kost/nyttevurderinger. Et risikoforhold som kommer ut i ”nedre høyre hjørne” i matrisen (lav 
sannsynlighet – høy konsekvens) er normalt et forhold som må ivaretas ved at det utarbeides 
beredskapsplaner. Dette hjørnet i risikomatrisen kalles derfor ofte ”beredskapshjørnet”.  For 
ubetydelige risikofaktorer (grønt område) kan det også foreslås tiltak, men disse vil normalt ikke bli 
prioritert dersom det innebærer vesentlige kostnader. 


Konsekvens


Sa
nn
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t


Høy


Mid


Lav


Lav Mid Høy


Konsekvens


Sa
nn


sy
nl


ig
he


t


Høy


Mid


Lav


Lav Mid Høy


Kritisk
Risikoreduserende tiltak skal  
iverksettes. Normalt krever disse 
faktorene umiddelbar oppmerksomhet


Ubetydelig
Risikoreduserende tiltak ikke  
nødvendig og skal kun iverksettes 
dersom dette er kostnadseffektivt.


Betydelig - Sentrumsområdet
Risikoreduserende tiltak skal 
vurderes. Risiko må som minimum 
overvåkes


Betydelig - Beredskapshjørnet
Risikoreduserende tiltak skal vurderes. 
Typisk risikoreduserende tiltak er etablering 
og øving av beredskapsplan.


Betydelig – Kost/nytte hjørnet
Risikoreduserende tiltak vurderes 
basert på kost/nytte betraktninger


Kritisk
Betydelig
Ubetydelig


Klassifisering av risiko


 
Figur 2‐2 Tiltaksplanlegging ‐ prioriteringsstrategi 


 


Det er vesentlig at det for alle tiltak foreslås hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket, og 
hvilke tidsfrister vedkommende får.  


Implementering og oppfølging 


Etter at risikoanalysen er gjennomført gjenstår selve implementeringen og oppfølgingen av tiltakene 
som er foreslått i analysen. En stor utfordring i risikostyringsprosesser er å få implementert 
forslagene til risikoreduserende tiltak og å følge opp disse, samt å overvåke hvordan risikobildene 
endres. Suksess i denne fasen betyr at man omskaper resultatet fra kartleggingstrinnet til virkelig å 
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iverksette de risikoreduserende tiltakene og deretter kunne måle effekten av disse. Det er verd å 
merke seg at erfaringer fra tilsvarende prosesser har bekreftet teorien om at 80 % av de foreslåtte 
tiltak ikke ”koster” noe, men er organisatoriske tiltak, informasjonstiltak etc. Det er derfor svært 
viktig at ledelsen tar eierskap til risikoene og sørger for at de identifiserte tiltakene blir gjennomført. 


Risikobildet bør deretter følges opp jevnlig, hvor man gjennomgår risikobildet, ser på effekten av 
iverksatte tiltak, identifiserer nye risikoer og dermed får et nytt oppdatert risikobilde.  


 


3  Beskrivelse av metodisk fremgangsmåte for prosjektet 


En sentral forutsetning for å lykkes med å få HRS til å bli en effektiv prosess, er utarbeidelse og 
implementering av et hensiktsmessig rammeverk for risikostyring. DNVs rammeverk består av tre 
elementer: policy, tilnærming og struktur. Elementene er kort beskrevet under. 


 


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon  
Figur 3‐1 ‐ Rammeverk for helhetlig risikostyring 


 


3.1  Risikostyringspolicy 


Risikostyringspolicyen skal gi prinsipper og føringer for risikostyringen og sikre at risikostyringen 
baseres på ensartede regler og kriterier. Bydel Nordstrand har definert følgende risikostyringspolicy:  


• Helhetlig risikostyring skal være en naturlig og integrert del av den daglige virksomhetsstyringen 
og bidra til en bredere forståelse av den risiko Bydel Nordstrand står overfor. 


• Overordnet akseptansekriterer for Bydel Nordstrand er at risikoer i det ”røde hjørnet” i 
risikomatrisen er uakseptable, risikoer i det gule området må overvåkes, og risikoer i det grønne 
området er risikoer man kan leve med.  


• Risikoer skal i utgangspunktet håndteres på lavest mulig nivå, dvs. tjenestestedsnivå, slik at 
risikostyringsprosessen blir så effektiv som mulig. Risikoeierskap og tiltaksansvar skal følge 
bestemmelsene for tildeling/delegasjon ift gjeldende fullmaktsstruktur og tilpasses Bydel 
Nordstrands organisasjonsmodell. Risikostyringen er et Linjeansvar. 
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• Risikobildet skal som minimum rapporteres 3 ganger pr.år i forbindelse med 
tertialrapporteringen.  


 


3.2  Metodisk fremgangsmåte i prosjektet 


Prosjektet har blitt gjennomført ut ifra standart tilnærming for HRS, og delt inn i 5 ulike faser som vist 
under.   


Igang-
settelse


kartlegging analyse tiltaks-
planlegging


dokumentasjon


kommunikasjon


gjennomføring 
og oppfølging


 
Figur 3‐2 ‐ Beskrivelse av 5 faser i risikotilnæringsprosessen 


 


3.2.1  Igangsetting 


For hvert fokusområde ble det gjennomført et oppstartsmøte, hvor problemstillingen for dette 
området ble konkretisert. Det ble også utarbeidet en verdikjede for områdene der hvor dette var 
naturlig. For de andre områdene ble det utarbeidet et strukturert oppsett av problemstillingen/ 
utfordringene knyttet til fokusområdet. Dette ble benyttet som utgangspunkt for utforming av 
intervjuguide sammen med risikokategoriene. Dette dannet grunnlaget for gjennomføring av 
intervjuene med ansatte og ledere for å identifisere risikoer knyttet til fokusområdet.  


3.2.1.1  Overordnede mål  


Målene som risikoene skal vurderes opp mot ble identifisert i starten av prosjektet. Det er viktig at 
risikostyringsmålene er knyttet opp til bydelens overordnede mål. Figur 3‐3 viser bydel Nordstrands 
målhieraki og koblingen mellom visjon og ned til mål.  
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Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i


Bydel Nordstrand:
• tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov
• yter nødvendig helsehjelp og tjenester med kvalitet og service
• utvikler tjenester i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer
• har fornøyde ansatte med tilstekkelig kunnskap og ferdigheter
• søker god dialog med bydelens befolkning


Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt


Visjon


Virksomhetsidé


Verdier


Brukere RessurserAnsatteOmdømmeMålområder


Mål
80% av brukerne er 
fornøyd med 
tjenestens kvalitet, 
service og 
kapasitet)


Bydel 
Nordstrand har 
et godt 
omdømme


90% av alle 
ansatte er godt 
tilfreds med 
Bydel 
Nordstrand som 
arbeidsgiver (4,5 
eller bedre)


Kostnadseffektiv 
forvaltning av 
bydelens 
økonomiske, 
materielle og 
menneskelige 
ressurser 


Kvalitet på
tjenesten


Oppfyllelse av 
lover og 
forskrifter, alle 
brukere skal 
få tjenester iht 
vedtak 


 
Figur 3‐3 ‐ Bydel Nordstrands målhierarki 


  


3.2.1.2  Sannsynlighet‐ og konsekvensskala 


For å kunne vurdere risikonivå for hver risiko må det etableres en omforent skala for sannsynlighet 
for at en hendelse inntreffer og konsekvensskala for hvert av målområdene. Prosjektgruppen fastla 
en sannsynlighetsskala som er felles for resultatmålene som vist i Tabell 3‐1. 


Tabell 3‐1 ‐ Sannsynlighetsskala 


Verdi  Beskrivelse  Kommentar 


Lav  Hendelsen inntreffer en gang i året eller sjeldnere  Har aldri hørt om tilsvarende, og mener at området og aktiviteten 
ikke er av en slik art at dette vil kunne skje her. 


Middels  Hendelse inntreffer sjeldnere enn en gang per 
mnd., men oftere enn en gang i året   


Har opplevd det eller hørt om det. Området/aktiviteten øker 
sannsynlighet for at det kan inntreffe her. 


Høy  Hendelse inntreffer en eller flere ganger per mnd.  Sannsynlig at det skjer dersom det ikke blir gjort tiltak. 


 


For hvert av målområdene ble det laget en konsekvansskala, som definerer akseptkriterier for bydel 
Nordstrand for hvert av målområdene. Denne er vist iTabell 3‐2.  


Tabell 3‐2 ‐ Konsekvensskala for målområdene 


Mål  Verdi  Beskrivelse 


BRUKERE (BRU)     
Lav 
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75‐79% av brukerne/pårørende svarer at de er fornøyd i 
brukerundersøkelsen 


Middels  Mellom 60 og 75% brukerne/pårørende svarer at de er fornøyd i 
brukerundersøkelsen 


80% av brukerne er fornøyd med tjenestens kvalitet, service 
og kapasitet) 


Høy  Mindre enn 60% av brukerne/pårørende svarer at de er fornøyd 
i brukerundersøkelsen 


OMDØMME (OMD)     
Lav  Enkeltstående klager/reaksjoner fra brukere 
Middels  Klager/ negativ omtale fra lokalmiljøet 


Bydel Nordstrand har et godt omdømme 


Høy  Negativ presseomtale  
ANSATTE (ANS)     
90% av alle ansatte er godt tilfreds med Bydel Nordstrand 
som arbeidsgiver (4,5 eller bedre) 


Lav  Mer enn 80% av alle faste ansatte svarer 4,5 eller bedre på 
medarbeiderundersøkelsen 
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Middels  Mellom 65 og 80% av alle faste ansatte svarer 4,5 eller bedre på 
medarbeiderundersøkelsen 


 


Høy  Mindre enn 65% av alle faste ansatte svarer 4,5 eller bedre på 
medarbeiderundersøkelsen 


RESSURSER (RES)     
Lav  Nedsatt effektivitet i tjenesten/ 


Kostnadsøkning på x NOK 
Middels  En enkelt enhet går med underskudd 


Kostnadseffektiv forvaltning av bydelens økonomiske, 
materielle og menneskelige ressurser  


Høy  Bydelens totale økonomi er ikke i balanse 
KVALITET PÅ TJENESTEN (KVA)     


Lav  Avvik av ikke vesentlig karakter  
(bydelens avviksregistrering) 


Middels  Bemerkninger fra tilsynsmyndigheter/klager 


Oppfyllelse av lover og forskrifter, alle brukere skal få 
tjenester iht vedtak  


Høy  Alvorlig avvik og/eller pålegg fra tilsynsmyndighetene 


 


I tillegg til å vurdere risikoene opp mot hvert av de overordnede målområdene, ble også hvert av 
fokusområdene lagt inn som egne mål i verktøyet EasyRisk. Dermed vil alle risikoene som ble 
indentifisert til de ulike fokusområdene fremkomme i hver risikoanalyse i kapittel 3.  


3.2.2  Kartlegging av risikoer 


For å kartlegge risikoer ble det for hvert av områdene gjennomført et gruppeintervju bestående av et 
representativt utvalg av de ansatte. For noen fokusområder ble det i tillegg gjennomført et intervju 
med leder(e) for enhetene og for et fokusområde ble det til sammen gjennomført tre intervjuer for å 
dekke hele ansvarsområdet.  


3.2.3  Analyse av risiko 


Basert på opplysniger fra oppstartsmøte og intervjuene, ble risikoene evaluert. Dette ble gjort ved at 
DNV utarbeidet et utkast til risikoliste og et risikobilde (risikomatrise), som ble gjennomgått i et 
analysemøte med utvalgte personer for hvert fokusområde. Risikolisten og risikomatrisen ble etter 
analysemøtet oppdatert av DNV og oversendt bydelen.  


3.2.4  Tiltaksplanlegging 


Med utgangspunkt i den gjenomgåtte og oppdaterte risikolisten og risikomatrisen for hvert 
fokusområde, ble det gjennomført et tiltaksmøte. Foruten DNV, var det leder(e) berørt av 
fokusområdet, samt (enkelte eller alle) ansatte fra intervjuene som deltok på møtet. Her ble tiltak 
identifisert for alle kritiske risikoer, og det ble vurdert hvem som skulle være tiltaksansvarlig samt 
tidspunkt for oppstart og planlagt sluttdato. På enkelte fokusområder ble det også identifisert tiltak 
på de betydelige risikoene som Bydel Nordstrand kan påvirke selv.  


3.2.5  Implementering og oppfølging 


Gjennomføring og implementering av tiltakene er det viktigste i hele risikostyringsprosessen og det 
er viktig at risikobildet for hvert enkelt fokusområde følges opp jevnlig. I oppfølgingen bør man se på 
effekten av iverksatte tiltak, gjennomgå risikobildet på nytt og vurdere om tiltakene har hatt den 
ønskede effekten og samtidig vurdere å identifisere nye risikoer.  Slik oppfølging av risikoene bør 
gjøres minimum hvert tertial.   


For videre anbefaling til hvordan arbeidet best mulig kan følges opp, se kapittel 5 Veien videre.  
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4  Beskrivelse av fokusområdene  


I dette kapittelet blir hvert av de 12 fokusområdene beskrevet.  Hvert fokusområde innledes med en 
beskrivelse av bakgrunnen for fokusområde, etterfulgt av en liste med de mest kritiske risikoene, de 
viktigste tiltakene som ble identifisert samt en evaluering til slutt.  


4.1  Fokusområde 1: Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel 


Bydel Nordstrand har krav på seg til å tilby tjenester for bydelens befolkning, for eksempel ifm. 
psykiatri, habilitering eller rusmiddelomsorg. Behovet dekkes gjennom tilbud som bydelen selv har 
eller ved kjøp av plasser utenfor bydelen. Kjøp av eksterne plasser må gjennomføres dersom bydelen 
enten ikke selv kan tilby nødvendige tjenester for den enkelte bruker eller fordi bydelen selv ikke har 
ledig kapasitet. Prisen på slike plasser kan variere mellom ca. en halv og over fem millioner kroner.  


Bydel Nordstrand kjøper pt. 26 plasser innen psykiatri, 35 plasser innen rusmiddelomsorg og 14 
plasser innen habilitering, tilsammen 75 kjøpsplasser. Innen habilitering har bydelen i tillegg 21 
dagsenterplasser. Utgiftene som påløper bydelen knyttet til kjøpsplasser er store, og bydelen ønsker 
å redusere disse ved å kunne tilbakeføre brukere til tjenester i egen bydel, og er bakgrunnen for 
dette tiltaket: tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel. 


De mest kritiske risikone som ble indetifisert var: 


 Vanskelig å få tilbakeført brukere.  


 Manglende fagkompetanse for denne type brukere  


 At institusjoner ikke melder fra om at brukere er friske nok til å tilby et lavere tjenestenivå i 
bydelen  


 Uklare interne rutiner for oppsigelse av kjøpsplasser 


 Bydelen har konkret oversikt som viser hva de ulike plassene koster å drifte eller hvilket 
konktret behov det er for plasser i fremtiden  


 Manglende tilbud for demente under 67 år.  


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Utarbeide/gjennomgå prosedyrer vedr ansvarsfordeling tilknyttet kjøpsplasser og oppsigelser 
av plassene 


 Kartlegge og uarbeide oversikt over fremtidig behov for kjøpsplasser, inkl. Utarbeide 
kostnadsoverslag over kjøpsplasser på ulike brukergrupper  


 Vurdere hvorvidt brukere skal tilbakeføres til bydelen eller ikke 


 Vurdere tilbud til demente under 67 år i bydelen 


Bydelen har ved flere tidligere anledninger hatt fokus på å tilbakeføre brukere fra kjøpsplasser til 
egne plasser i bydelen, og noen brukere har blitt tilbakeført til bydelen som et resultat av dette. 
Bakgrunnen for dette er at en del kjøpsplasser er svært kostbare for bydelen, og det er et ønske å 
redusere disse utgiftene.  


Arbeidet som er lagt ned i slike prosesser er omfattende, da tilbakeføring av brukere erfaringsmessig 
tar lang tid og underveis krever mye innsats av bydelens ansatte. Dette skyldes i hovedsak 
bearbeiding av pårørende og brukere, samt tilrettelegging av tilbudet i egen bydel.  
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I etterkant av at risikoanalysen er analysert vil bydelen vurdere hvorvidt ressurser skal benyttes på å 
tilbakeføre brukere fra kjøpsplasser til egen bydel, eller om det er mer økonomisk for bydelen på lang 
sikt å heller fokusere på å tilby egne plasser til brukere som fortsatt ikke har fått et tilbud.  


 


4.2  Fokusområde 2: Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger 


Marmorberget samlokaliserte boliger er et bydelsbasert tilbud til personer med særskilt hjelpebehov 
og som ikke kan bo i selvstendige boliger. Marmorberget består av til sammen 34 leiligheter. I dag 
brukes 18 leiligheter til personer med psykiske helseproblemer og 15 leiligheter brukes av eldre med 
store hjelpebehov. En leilighet er leid ut til en flyktningfamilie. I tillegg er det 10 kontorer i bygget, 
hvorav tre blir brukt av Enhet for bolig og dagtilbud og sju blir benyttet av Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne. Marmorberget har også et dagsenter for psykisk utviklingshemmede 
hvor det er plass til 18 brukere.  


Marmorberget samlokaliserte boliger består også av et annet bygg, hvor Sykehjemsetaten leier 24 
plasser. De har nå sagt opp 4 rom (skjermede enheter) fra 1. februar 2010.  


Slik som Marmorberget er organisert i dag har de følgende hovedutfordringer: 


• Beboerne har en aldersvariasjon fra 25 – 97 år og har svært forskjellige hjelpebehov. 


• Brukergruppene er skiftende ut fra de behov som til en hver tid melder seg. 


• Oppgavene for ansatte er svært varierte og sammensatte. 
 


Bydelen ønsket å se på muligheten for mer effektiv bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger og 
samtidig se på hvilke behov for bemannede boliger som er tilstede blant befolkningen. Dette er 
bakgrunnen for tiltaket ”Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger”.   
 


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Uheldig å samlokalisere brukere med rusproblemer med andre brukergrupper som for 
eksempel psykiatri.    


 Uheldig sammensetning av ulike typer brukergrupper  


 Ikke tilstrekkelig fagkompetanse  


 Dårlig utnyttelse av arealene 


 Manglende vedlikehold av boligene 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Få beslutning om at fremtidig målgruppe for Marmorberget skal være brukere med psykiske 
helseproblemer  


 Fatte beslutning om at brukere med rusproblemer ikke skal inn i Marmorberget  


 Etablere baser for å sette sammen brukere med samme type diagnose, så langt det gjør seg 
gjøre  


 Besette alle ledige stillinger på Marmorberget  
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 Kartlegge kompetansebehov, evt gap og identifisere behov for kometanseheving blant 
dagens ansatte  


 Gjennomføre enkel oppussing av enkelte rom 


 


4.3  Fokusområde 3: Mer effektiv bruk av barnehagelokaler  


Fra 1.1.2009 ble det lovfestet rett til barnehageplass. I perioden 2008‐2010 er det forventet en 
økning i antall barn mellom 0‐5 år på 6,9 % i Bydel Nordstrand1, dvs en økning på 252 barn. Mange 
barn på søkerliste til barnehageplass har stilt store krav til bydelen både med hensyn til 
barnehageutbygging og tilrettelegging for å øke antall barn i eksisterende barnehager.  


Fra nytt barnehageår, høsten 2009, har bydelen etablert ca. 90 nye barnehageplasser ved å utnytte 
romkapasiteten i eksisterende barnehager. I tillegg er det bygget 2 nye barnehager som til sammen 
gir ca. 220 nye barnehageplasser. Dette genererer et behov for ca. 50 nye årsverk.   


For å optimere kapasiteten på barnehageplasser i bydelen, unngå at plasser står unødvendig tomme 
og for å vurdere om barnehagearealene kan utnyttes mer optimalt, var målet for fokusområde 3 å 
opparbeide en mer effektiv bruk av barnehagelokaler.  


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Varierende praksis og uklart ansvarsforhold kan føre til at plasser ikke blir fylt opp 
umiddelbart etter meldt ledighet 


 Barnehagelokaler som kunne vært egnet for utleie leies ikke ut 


 Mangel på kvalifisert pedagogisk personell på markedet som vanskeliggjør rekruttering 


 Enkelte barnehagearealer er muligens ikke målt opp korrekt etter gjeldende regler. 
Barnehagelokaler som kunne vært egnet for utleie, leies ikke ut 


 Flere barnehagelokaler har et større etterslep av vedlikehold 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Utarbeide prosedyrer og rutiner for hvordan avdelingsbarnehagene kan tilpasse seg 
brukerens behov ifm sentralisert opptak 


 Utarbeide prosedyre som tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom bestiller og utfører vedr. når 
ledige plasser skal fylles opp (både løpende opptak og ved hovedopptak) 


 Avklare informasjonsflyt vedr tildeling av ledig plass (mellom bestiller og enhet for 
barnehager) 


 Gjennomføre kartlegging og markedsføre som er egnet for utleie 


Iverksettelse og oppfølging av de identifiserte tiltakene vil gjøre driften av barnehagene enda mer 
effektiv enn dagens drift, samt medføre at bydel Nordstrand kan hente ut en større andel av 
inntektspotensialet som ligger i de arealene som barnehagene utgjør. 


 


 
1 Befolkningsfremskrivning for Oslo og Bydel Nordstrand, Budsjett for 2009 Bydel Nordstrand  
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4.4  Fokusområde 4: Sikre overgang og implementering ‐ NAV Nordstrand 


Det er besluttet at sosialtjenesten skal samlokaliseres med NAV 01.10.2010. Det er mange 
utfordringer knyttet til denne sammenslåingen, hvor statlige og kommunale tjenester skal ha felles 
mottak og forvaltningen skal ha en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven. 
”NAV trygd” og ”NAV arbeid” skal få tilgang til sosialtjenestens kompetanse, noe som skal komme de 
statlige tjenestene til gode.  


For å sikre en best mulig overgang til NAV og for å unngå store utfordringer i forbindelse med 
implementeringen, var målet for fokusområde 4 å sikre overgang og implementering ‐ NAV 
Nordstrand.   


Analysen av dette fokusområdet skal se på Bydel Nordstrands vurdering av risikoer knyttet til 
sosialtjenestens samlokalisering med NAV.  


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 At ikke nødvendig kompetanseoverføring sikres ved overgang til NAV  


 Både ansatte fra de statlige og kommunale tjenestene skal sitte på mottak og alle må kunne 
”alt”.  


 Leder for sosialtjenesten er både enhetsleder, tjenesteleder for Sosialtjenesten og 
prosjektleder for overgangen til NAV 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Gjennomføre forberedende aktiviteter før sammenslåing, som kompetanseheving og 
tilrettelegging for godt samarbeid mellom NAV stat/arbeid og sosialtjenesten. Herunder: 


- Avklare ansattes forventinger før sammenslåing  


- Gi ansatte fortløpende informasjon underveis  


- Lage en felles opplæringspakke på mottak 


- Etablere styringsgruppe for prosjektet  


- Gjensidig hospitering før sammenslåing 


 Vurdere annen organisering av enheten for å fristille ressurser til arbeidet med NAV 
Nordstrand 


 Etablere styringsgruppe for prosjektet NAV Nordstrand (med ledere, tillitsvalgte og 
verneombud på begge sider)  


 


Ved sammenslåing av NAV trygd/arbeid og sosialtjensten vil det blir mange utfordringer knyttet til 
ulikt kompetansenivå, ulike arbeidsmetoder og ikke minst ulike kulturer. Dette kan føre til store 
utfordringer ift samarbeid. Mange av tiltakene er derfor rettet mot forberedende aktiviteter før 
sammenslåingen, som kompetanseheving og tilrettelegging for et godt samarbeid mellm NAV 
trygd/arbeid og sosialtjenesten. Etter at disse tiltakene er gjennomført forventes det at risikonivået 
går ned fra kritisk til betydelig, dvs. at de fremdeles bør overvåkes. I tillegg er det identifisert et tiltak 
som innebærer å frigi ressurser til NAV arbeidet.  
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Disse tiltakene vil være de viktigste for dette fokusområdet, både for å få til omorganiseringen, men 
også helt nødvendig for å kunne gjennomføre de andre tiltakene knyttet til dette fokusområdet. Da 
vil man sikre overgangen og implementeringen av NAV Nordstrand på en forsvarlig og god måte. 


4.5  Fokusområde 5: Optimal bruk av innsatsteam 


Innsatsteamet er organisert i Enhet for bestiller. Innsatsteamets oppgaver er blant annet å 
tilrettelegge for at bydelens innbyggere kan bo i eget hjem så lenge det er ønskelig og forsvarlig. 
Innsatsteamet kan yte direkte hjelp i en overgangsperiode og i så stort omfang som det er behov for, 
innenfor teamets arbeidstid. Dette er et tillegg til brukernes evt. tjenester levert av Enhet for 
hjemmesykepleie og Enhet for praktisk bistand.  


Hvilke tjenester som best bør ivaretas av innsatsteamet, har det vært stilt spørsmål ved, og var 
bakgrunnen for dette fokusområdet, som har tittelen optimal bruk av innsatsteam. Det er også 
ønskelig å se på hvordan innsatsteamet bør jobbe for å best kunne utføre sine tjenester.  


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Samarbeidet med Ullevål Sykehus 


 Treg igangsettelse av vedtak etter at innsatsteamet har utført sine tjenester 


 Uklarheter med grensesnittet til Enhet for hjemmesykepleien og Enhet for praktisk bistand  


 Manglende tjenestetelefon for ansatte i innsatsteamet  


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Utarbeide sjekkliste for utskrivning med nødvendige detaljer om hva bruker må ha med seg 
hjem  


 Innsatsteam og Enhet for hjemmesykepleie og Enhet for praktisk bistand skal gjennomføre 
jevnlige brukermøter  


 Innsatsteamet utarbeider en informasjonsprosedyre til bruk for Hjemmetjenesten  


 Gjennomføre møte med Enhet for service og forvaltning for å kartlegge hvordan de kan bistå 
Innsatsteam med henting av hjelpemidler  


Innsatsteamet synes generelt sett å bruke tid på å utføre tjenester som synes formålstjenelige for 
bydelens brukere, og som passer inn med de tjenestene bydelen ellers har, f.eks hjemmesykepleien.  


Det er avdekket risikoer som kan redusere utnyttelsen av innsatsteamets kompetanse. 
Innsatsteamets kompetanse bør benyttes til å gi brukere trygghet, støtte og hjelp ved utskrivning fra 
sykehus/korttid og gjeninnflytting i deres private boenheter, og ikke til å fremskaffe resepter, hente 
medisiner og hjelpemidler, bistå brukere som er friske nok til selv å ta seg hjem mv. Tiltak er 
identifisert for å redusere dette, men da flere av de kritiske risikoene er knyttet til Ullevål Sykehus og 
Oslo kommune er det usikkert hvilken virkning tiltakene vil ha.  


Innsatsteamet ble fra 2009‐09‐01 redusert fra seks til fire personer. Denne endringen opplever 
innsatsteamet som positivt og en forbedring av deres tjeneste, gjennom at kompetanse‐
sammensetningen og utnyttelsen av tiden oppleves bedre. For å gi innsatsteamet ytterligere 
fleksibilitet og tilbud til brukere, bør alle i innsatsteamet kunne gi medisiner og innsatsteamet bør 
besitte fysioterapeutkompetanse. Sistnevnte vil kunne redusere brukeres tid på sykehus/korttid, noe 
som er kostnadsdrivende for bydelen. 
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Oppsummert virker innsatsteamet å være godt organisert og yter en tjeneste som er viktig for 
bydelens brukere. At innsatsteamet er organisert hos Enhet for bestiller oppleves som 
hensiktsmessig. Tiltak som er identifisert bør ikke kreve store ressurser å få implementert og vil bidra 
til å få utnyttet innsatsteamets kompetanse der den bør nyttiggjøres – hos og sammen med brukerne 
av tjenesten. 


 


4.6  Fokusområde 6: Etablere ordninger for bistand boliger imellom i aktuelle situasjoner 


Enhet for bo‐ og dagtilbud yter tjenester i form av heldøgns tjenester i bemannede boliger og en 
institusjon, samt i et dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tjenestene er basert på 
praktisk bistand og opplæring, i tillegg til aktivisering og hjelp i henholdsvis eget hjem, ved dagsenter 
og i institusjon. Tjenestemottakerne har omfattende og sammensatte bistandsbehov som varierer i 
omfang og grad, avhenging av individuelle forutsetninger, behov og på bakgrunn av vedtak. 
Fagområdene omfatter i korte trekk generell pleie, stell, omsorg, medisinsk oppfølging, fysisk 
trening, aktivisering, miljørettet miljøarbeid med fokus på ADL‐ ferdigheter, motivering samt 
kommunikasjonstrening via ulike systemer og programmer. 


Enheten har i dag 12 boliger med til sammen 62 brukere og et dagsenter med 15 brukere. I tillegg får 
6 hjemmeboende tjenester fra enheten.  


En av de største utfordringene er mangel på kvalifisert personell og flere ubesatte fagstillinger, i 
tillegg til at flere av brukerne har fått økt bistandsbehov, som igjen medfører økt behov for faglig 
bemanning. Samtidig vet man at arbeidsbelastningen varierer i løpet av dagen og at det på visse tider 
på dager er noe ledig kapasitet som eventuelt kan utnyttes av andre boliger.  


Dette var bakgrunnen for at bydelen ønsker å se på muligheten for å utnytte ressurser mer på tvers 
av boligene og har definert følgende tiltak: Etablere ordninger for bistand boliger imellom i aktuelle 
situasjoner. 


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Presset ressurssituasjon (pga høyt sykefravær og mangel på fagpersonell) 


 Lang avstand mellom enkelte boliger, vanskeliggjør arbeid på tvers 


 Kun navngitte personer kan jobbe med brukere som har tvangsvedtak.  


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Lage felles turnuser for boliger (der det er praktisk mulig) 


 Gjennomføre rotering mellom boliger for faglærte  


 Tilrettelegge for at faglærte kan jobbe på tvers av boligene vha hospitering.  


 Tilrettelegge for at ansatte kan videreutdanne seg for å tilfredstille nye kompetansekrav  


 


Kartleggingen som er foretatt viser at alle boligene, bortsett fra Storåsveien og Gisles vei, kan gi 
bistand til de andre boligene. Samtidig svarer alle boligene at de har behov for bistand fra andre 
boliger.  
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Utifra kartleggingen av hver bolig og hvilken mulighet for samarbeid de har seg imellom, samt 
risikoene som ble avdekket i risikoanalysen, ble det identifiserte flere konkrete muligheter for 
bistand på tvers av boligene.  


4.7  Fokusområde 7: Effektiv bruk av ressurser; spesial‐ og allmennpedagogiske tiltak 


Pedagogisk Fagsenter i Enhet for forebyggende arbeid skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne 
mellom 0 og 6 år får tilbudt de tjenester det enkelte barn har krav på.  


Pedagogisk Fagsenter (omtalt som fagsenteret) jobber tett sammen med bydelens barnehager, 
helsestasjoner og fysio‐og ergoterapitjenesten, PPT og andre spesialinstitusjoner om å tilby riktig 
tjeneste for det enkelte barn eller barnehage. Fagsenteret gir både spesialpedagogiske og 
allmennpedagogiske tiltak. Spesialpedagogiske tiltak gis der formelle vedtak fattes for barn etter 
innmeldt behov fra pårørende eller andre etater/tjenester. Tilbudet gis da som bistand i antall timer 
for det enkelte barn. Allmennpedagogiske tiltak gis til barnhagen, og midlene til slike tiltak tilføres ut 
i fra barneantallet mellom 0‐6 år i bydelen. Midlene fordeles etter henvendelse fra den enkelte 
barnehage, dvs. uten formelle vedtak, og ytes som en prosentandel av stillingen til aktuelle 
barnehage som mottar ytelsen.  


Ansvaret for å fatte vedtak etter Opplæringsloven ble overført til bydelene fra. 1. oktober 2008. I 
forbindelse med denne omleggingen ble det også overført én stilling fra PPT. 


Pedagogisk Fagsenter har 38,2 årsverk og skal yte tjenester for bydelens over 90 barnehager. 
Behovet for allmenn‐ og spesialpedagogiske tjenester er økende, hvilket medfører økende 
utfordringer fremover med å dekke behovet innenfor tilgjengelige rammer. Det er derfor viktig å 
kunne effektivisere bruken av de ressursene fagsenteret har.  


For å muliggjøre dette, var fokusområdet 7 opprettet: Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske 
tiltak og allmennpedagogiske tiltak. 


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Økning i antall barn som har behov for tjenestene, og dermed økning i antall søknader 


 Flere krever svært omfattende oppfølging 


 PPT har lang behandlingstid på søknader 


  Omstillingsfase som følge av at bydelen fikk overført ansvaret for å fatte vedtak   


 Fagsenteret må tilby bistand med lavest antall timer per barn innenfor anbefalt ramme 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Utvide frist på saksbehandlingstid til 3 uker grunnet økt antall henvendelser 


 Vurdere arbeidsfordelingen på Ped. Fagsenter 


 Bidra til å øke kunnskapen og ferdigheter hos barnehageansatte 


 Gjennomføre språkkurs for barnehageansatte 


Pedagogisk Fagsenter virker å tilby en tjeneste som oppfattes av bydelens brukere (barnehagene) 
som meget profesjonell og godt organisert. De aller fleste foreldre gir også tilbakemelding om at de 
er godt fornøyd med de tjenestene som fagsenteret tilbyr. Barnehagene ønsker seg allikevel mer 
spesial‐ og allmennpedagogisk bistand enn det de får tilbud om i dag fordi behovet for slike tjenester 
er stort. Ut i fra det som er kommet frem i de gjennomførte møtene, har de allikevel forståelse for de 
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rammer som fagsenteret må forholde seg til og som dermed begrenser omfanget av tjenestene som 
kan tilbys.  


Pedagogisk fagsenter er inne i en omstillingsprosess – en prosess som har vært nødvendig etter at 
bydelen fikk overført ansvaret for å fatte vedtak. Dette er en prosess som tar tid å gjennomføre. Som 
et ledd i denne prosessen er det identifisert et tiltak om å se på egne arbeidsprosesser i fagsenteret 
for å se om det er andre og mer effektive måter å arbeide på.  


Den overordnede vurderingen av Pedagogisk Fagsenter er at denne synes å utføre sin tjeneste på en 
effektiv og velorganisert måte. De tiltak som er identifisert vil bidra til ytterligere effektivisering av 
tjenesten, bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser, redusert internt arbeidspress og bedre 
samhandling med barnehagene om håndtering av foresatte. 


 


4.8  Fokusområde 8: Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens 
kvalitet 


Barneverntjenesten har de siste årene opplevd en økning i antall meldinger, en økende saksmengde 
og mer kompliserte saker enn tidligere. Dette kombinert med høyt sykefravær (bl.a pga. 
svangerskap) og turnover har medført at barenverntjenesten ikke alltid har klart å holde fristen for 
undersøkelsessakene. Denne tjenesten har mange dyre kjøpsplasser, selv om bydelen har som mål å 
ivareta tjenesten innenfor bydelens egne tiltak istedenfor å kjøpe tjenestene fra institusjoner eller 
private leverandører.  Med økende saksmengde, økt press på de ansatte og stadig mindre tid til 
forebyggende arbeid er det en stor utfordring å klare å økonomisere barnevernet i bydelen.  


På bakgrunn av bydelens økonomiske situasjon samt for å bedre situasjonen for Enhet for barnevern, 
var fokusområde 8 opprettet: Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens 
kvalitet.  


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Arbeidsbelastning, høyt sykefravær, mange vikarer og nyansatte  


 Manglende tilbud om fosterhjem fra Barne‐og familieetaten kan føre til at barn bor i 
beredskapshjem lenger enn nødvendig. Uheldig for barnet, stor kostnad for bydelen. 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Gjennomgå Barnevernets metode og rutiner for å vurdere effektiviseringspotensial 


 Vurdere terskel for å opprette en barnevernsak ‐starte undersøkelse 


 Vurdere og klargjøre grensesnitt og ansvarsfordeling mellom BUP/DPS med barnevernet‐ 
etablere ev. samarbeidsavtale 


 Etablere tettere kontakt med psykisk helse for å forebygge tiltak og frigjøre ressurser i 
Barnevernet  


 Kartlegge transportbehov for barnevernet 


 


Gjennom risikoanalysen og tiltaksplanleggingen har det blitt identifisert mange gode tiltak som vil 
redusere risikoene. Ut ifra disse tiltakene vil det være mulig å økonomisere barnevernet og allikevel 
opprettholde tjenestekvaliteten. Ved å gjennomføre tiltakene vil man både få en gjennomgang og 
effektivisering av dagens rutiner og metoder, og vurdert om arbeidet kan fordeles eller organiseres 
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mer effektivt. De ansatte vil også få en bedre opplæring og en økt faglig styrke i tillegg til at 
samarbeidet med andre instanser forbedres. På denne måten vil arbeidet både bli mer effektivt og 
koste mindre enn i dag.  Mange av tiltakene som er identifisert vil antakelig også bedre hverdagen til 
de ansatte, som igjen vil redusere sykefraværet og turnover og tiden som går til opplæring av 
nyansatte/vikarer. 


 


4.9  Fokusområde 9: Optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten 


Dette fokusområdet er knyttet til to enheter: Enhet for praktisk bistand og Enhet for 
hjemmesykepleie. Begge enhetene er utførerenheter og utfører tjenester etter vedtak fra 
Bestillerenheten.  


Brukervalg som er innført på Praktisk bistand krever mye administrasjon og fakturering til Bestiller 
for utførte tjenester. Hjemmesykepleie er ikke underlagt brukervalg enda, men det er planer om at 
dette skal innføres.  Når dette blir innført må også Hjemmesykepleie fakturere Bestilller for 
gjennomførte tjenester.  


Et overordnet mål/krav er at brukere skal bli boende så lenge som mulig i eget hjem. Samtidig som 
antall eldre øker, medfører det økt antall vedtak fra Bestiller på praktisk bistand og hjemmesykepleie.   


Bydelen har som mål at direkte brukertid skal være 70 % for praktisk bistand og 60 % for 
hjemmesykepleie. Dette er høye mål og enhetene har ikke klart å oppnå disse frem til nå.  


Som et ledd i å klare å nå disse målene, samt å øke inntjeningen, var tittelen på fokusområde 9 
optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten. Dette omhandler dermed både hjemmesykepleie 
og praktisk bistand.  


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 timeprisen på utført tjeneste dekker ikke faktiske kostnader (praktisk bistand) 


 sykefravær og lang reisetid mellom brukere gjør at enheten ikke klarer kravet til direkte 
brukertid (praktisk bistand) 


 mangler logistikkløsning i Gerica og utarbeidelse av arbeidslister er tidkrevende og tungvindt 
(praktisk bistand) 


 ansatte får ikke nødvendig informasjon om bruker, pga. at bruker ikke varsler om de skal 
bort, mangel på informasjon fra Bestiller eller fra spesialisthelsetjenesten (praktisk bistand og 
hjemmesykepleie) 


 sykefravær og bruk av vikarer reduserer tjenestekvalitet, bruker‐ og ansattilfredshet og 
medfører budsjettoverskridelser (praktisk bistand og hjemmesykepleie) 


 bomturer og dårlig brøyting om vinteren reduserer brukertiden (praktisk bistand og 
hjemmesykepleie) 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Synliggjøre tidsforbruk utover utført vedtakstid i hjemmetjenesten 


 Utarbeide sjekkliste som sykehus/korttid bør bruke til å fylle ut info. om utskrivningsklare 
brukere som skal tilbake til bydelen 
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 Tydeliggjøre i vedtaket av bruker er pliktig til å gi beskjed om de ikke er hjemme ved avtalt 
besøkstid 


 Foreslå at brukertiden følger faktureringsgrunnlaget 


 Utarbeide prosedyrer på hvordan tid skal føres  


 Vurdere logistikkløsning som forbedrer utarb. av arbeidslister    


 Foreslå økt grunnbemanning for å redusere sykefraværet og bruk av vikarer 


 Jobbe for å øke tilfredsheten blant ansatte 


 


For å kunne øke brukerrettet tid, og derav inntjening for Praktisk bistand, må spesielt risikoer som 
medfører økt tid til administrasjon, bomturer, lang reisetid mv. reduseres. De identifiserte tiltakene 
vil bidra til dette gjennom blant annet bedre interne arbeidsprosesser/‐prosdyrer og 
informasjonsutveksling i Hjemmetjenesten, tydeligere arbeidsdeling mellom Bestiller og utfører, 
samt bedre utnyttelse av tilgjengelige systemer.  


DNV vil fremheve at Enhetsleder og tjenesteledere ved både Hjemmesykepleie og Praktisk bistand 
har vist stort eierskap og engasjement for arbeidet med risikostyring og enhetene har allerede 
kommet godt i gang med tiltak for å redusere kritiske risikoer.   


 


4.10  Fokusområde 10: Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase 


Bydelen har i dag en kontraktsbase med oversikt over alle gjeldende kontrakter for bydelen. Det er 
kun Enhet for service og forvaltning som har tilgang til denne databasen, den er ikke fullstendig 
dokumentert og den er tidkrevende å holde oppdatert. Samtidig er det noe uklart for enhetene 
hvilket ansvar de har for oppfølging av kontrakter og hvilken støtte de kan få fra Enhet for service og 
forvaltning (SOF). Det er varierende kompetanse på de ulike tjenestestedene og i enhetene for 
hvordan kontrakter skal inngås og følges opp, og det vil være viktig å gi tilstrekkelig støtte og 
opplæring på dette.   


På bakgrunn av dette satte bydelen seg et mål om å etablere kommunens mest effektive 
kontraktsbase, og denne delen av risikoanalysen belyser risikoene opp mot dette målet. 
Fokusområdet er avgrenset til å omhandle oppfølging av kontrakter, og tar ikke for seg inngåelse av 
kontrakter.  


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Uklart for de fleste enhetsledere hvilket ansvar de har vedr. oppfølging av kontrakter 


 Mangler grunnleggende kompetanse ifht. kontrakter 


 Ikke alle kontrakter som inngås blir oversendt SOF 


 Bydelen mangler en samlet oversikt over alle kontrakter 


 Varierende hvordan kontrakter blir oppbevart  


 Kontraktsbasen er ikke dokumentert 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Gjennomføre kurs i kontraktsoppfølging for ledere og evaluere kurset   
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 Sikre at info. om kontraktsoppfølging er inkludert i Opplæringspakken for nye ledere 


 Utarbeide prosedyre for hvordan tilleggstjenester som gis utover kontrakter skal håndteres 


 Avklare hvilke kontrakter som skal registreres i kontraktsbasen 


 Vurdere nytt system som tilfredsstiller de kravene bydelen har ift kontrakter. De viktigste 
kriteriene er: 


• Få en overordnet oversikt over alle bydelens kontrakter 


• Oppnå en toveis kommunikasjon mellom enhetene og SOF slik at enhetene skal selv 
registerere og følge opp sine kontrakter 


• Få en automatisk varsling om utløpsdato på kontrakter 


• Ha tilgangsstyring‐ få en mulighet for integrering med andre relevante systemer 
(Doculive, CP, Delta) 


Riskobildet av dette fokusområdet viser at de største utfordringene ift å oppnå en effektiv 
kontraktsbase er at det er uklare ansvarsforhold mellom SOF og enhetene og at 
systemet/konktraktsbasen som brukes i dag, ikke er godt nok. Dersom Bydel Nordstrand lykkes i å 
anskaffe et system som tilfredstriller kriteriene, vil håndtering av kontrakter bli betraktelig mer 
effektivt. Kontraktene vil da kun bli registrert én gang av enhetene selv, man vil ha en komplett 
oversikt over alle bydelens kontrakter på ulike nivåer (vha tilgangsstyring) og enhetene vil automatisk 
bli varslet når kontraktene må fornyes eller avvikles. Hvis bydelen også kan integrere bydelens 
avvikssystem til denne databasen, vil enhetene kunne legge inn eventuelle klager på en leverandør, 
og samtidig få tilgang til disse direkte fra kontraktsbasen. Dette vil være svært nyttig og effektivt når 
kontraktene må fornyes eller ved avvikling av kontrakt. 


Ved innføring av et nytt system, må det gjennomføres en grundig opplæring av alle brukere av 
systemet, slik at bruken blir mest mulig effektiv. I tillegg må ansvarsfordeling være helt klar, og det 
må sikres at alle ledere har tilstrekkelig kompetanse og forståelse for sine ansvarsoppgaver ifm 
kontrakter. 


Bydelen er allerede godt i gang med å vurdere alternative systemer for kontraktsoppfølging. 


4.11  Fokusområde 11: Lage en samordnet kompetanseplan 


I dag har hver enhet selv ansvar for utvikling av fagkompetanse rettet til sitt fagfelt, mens Stab 
personal‐og organisasjonsutvikling har ansvar for kompetanseutvikling på det som er felles for 
bydelen, for eksempel lederutvikling, introduksjon til nyansatte og kompetanse innenfor oppfølging 
av sykefravær. På de fagfelt som berører flere enheter, er det derimot uklart hvem som har det 
overordnede ansvaret og hvordan samordning mellom disse enhetene bør gjøres.   


For enhetene er det også noe uklart hvilken støtte de kan få fra Stab personal‐ og 
organisasjonsutvikling, og Stab har også liten oversikt over hvilke kompetansetiltak som 
gjennomføres ute i enhetene. Dette skyldes at bydelen pr i dag ikke har en samordnet oversikt over 
hvilke kurs eller kompetansetiltak som skal holdes i de ulike enhetene.  


Bydelen ønsker å få en samordnet kompetanseplanoversikt i bydelen. Dette inkluderer både 
kompetansekartlegging og planlegging, samt gjennomføring og evaluering av de 
kompetansetiltakene som blir gjennomført.  


Som et ledd i å få til dette var fokusområde 11 opprettet: Lage en samordnet kompetanseplan.  


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  
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 Bydelen mangler en samlet oversikt over hvilken kompetanse som finnes i bydelen  


 Bydelen mangler en samordnet oversikt over hvilke kompetansebehov enhetene har 


 Intern kompetanse utnyttes ikke fullt ut 


 Kompetansehevingstiltak, som for eksempel kurs, gjennomføres for en avtalt målgruppe  


 Dagens system er avgrenset til bydelsomfattende kurs 


 Det er ikke utarbeidet en prosedyre/rutinebeskrivelse for hvordan og når det skal søkes om 
kompetansemidler (OU‐midler).  


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Videreutvikle system/mal for kartlegging av kompetanse og kompetansebehov i hver enhet 


 Utarbeide en samordnet mal for opplærings/kompetanseplan 


 Utarbeide og synliggjøre en felles oversikt over alle kurs og kompetansehevingstiltak som er 
planlagt i bydelen, eks i et årshjul 


For at bydelen skal få en samordnet kompetanseplanoversikt er det identifisert flere risikoer som må 
reduseres gjennom ulike tiltak for at bydelen skal lykkes med dette fokusområdet. Tiltakene som er 
foreslått vil løse utfordringen mht samordnet kompetanseplan og koordinering av 
kompetansehevingstiltak i bydelen.  


Stab personal‐ og organisasjonsutvikling må ha koordineringsansvar med å skape en felles oversikt 
over eksisterende kompetanse i bydelen, samt holde vedlike en samordnet oversikt over planlagte 
kurs og kompetansehevingstiltak. Dette vil være til stor hjelp for enhetene samt gi rom for en 
kostnadsbesvarelse ifm bedre utnyttelse av planlagte kurs‐ og kompetansehevingstiltak. 


Både Stab for personal‐ og organisasjonsutvikling og enhetene viste under møtene at det er et stort 
engasjement og vilje til å igangsette tiltak for å oppnå en samordnet kompetanseplan i bydelen. 
Noen tiltak er allerede igangsatt, mens andre tiltak igangsettes utover 2010.  


4.12  Fokusområde 12: Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar 


Bydel Nordstrand har de siste årene hatt en vanskelig økonomisk situasjon. Mange av tjenestene er 
lovpålagte og må ytes uavhengig av bydelens økonomiske rammer, noe som ofte medfører 
merforbruk. Merforbruk må dekkes inn ved innsparing på andre områder eller fra andre tjenester, 
noe som igjen medfører en vanskelig økonomisk situasjon for hele bydelen og et kontinuerlig press 
for å holde kostnadene nede. 


For å få til den vanskelige balansen mellom økonomi og samtidig gi handlingsrom for å skape gode 
tjenester med vekt på kvalitet og service, kreves det at lederne på alle nivå har full forståelse og 
innsikt i denne problemstillingen. De må også være i stand til å optimalisere driften i sin egen enhet i 
forhold til den økonomiske situasjonen. Målet er at hvert tjenestested skal ha en effektiv 
ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet. Dette er bakgrunnen for tiltaket 
”tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar”. Vi har innenfor dette fokusområdet sett på 
tjenesteledernes økonomiansvar, både hva det innebærer, hvordan dette ansvaret oppfattes og om 
tjenestelederne og enhetslederne har tilstrekkelig kompetanse og forutsentinger for å utøve dette 
ansvaret.  
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Under oppstartsmøtet ble rapporteringshjulet på ulike nivåer diskutert. Ut fra dette ble det 
utarbeidet et overordnet rapporteringshjul som viser de ulike rapporteringsnivåene, som vist i Figur 
4‐1.  


 


Økonomistyring i bydel Nordstrand
- Rapporteringshjul på 3 nivåer


Budsjett


Måneds-
rapportering


Tertial-
rapportering


Årsavslutning


Budsjett


Daglig drift


Måneds-
rapportering


Kontroll- og 
oppfølging


Nivå 2
Enhetsledere


Nivå 3
Tjenesteledere


Nivå 1
Bydelsdirektør


Bydelsutvalg


Byrådet


Budsjett


Daglig drift


Måneds-
rapportering


Kontroll- og 
oppfølging


 
Figur 4‐1 ‐ Overordnet rapporteringsprosess for økonomi  


 


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Tjenestelederne opplever at budsjettene ikke er realistiske 


 Mange tjenesteledere føler seg overkjørt i budsjettprosessen  


 Enkelte opplever det som uklart hva de konkret er ansvarlige for i forbindelse med 
økonomiarbeide 


 Varierende kompetanse og forståelse for arbeidet knyttet til økonomi ute på tjenestestedene 


 


De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å:  


 Gjennomgå og evaluere kurs i økonomistyring til nye ledere 


 Tjenestestedsledere deltar i salderingsprosessen for enhetens budsjett 


 Sikre kompetanse innefor økonomistyring hos stedfortredere. 


 Gjennomføre kvalitetssikring av budsjett under hele budsjettprosessen 


 Tydeliggjøre roller, økonomiansvaret og holdninger som forventes ifm budsjettarbeid og 
økonomi (ifm underskriving av fullmakt)  
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 Lage et kompendium "økonomistyring for ledere i Bydel Nordstrand"‐ hvor ledere skal få svar 
på ”alt fra A til Å” innenfor økonomistyring    


 


Det ble identifisert mange tiltak som skulle redusere de kritiske risikoene knyttet til fokusområde 
”tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar”. Økonomiansvaret og hva det innebærer skal 
tydeliggjøres ytterligere i stillingsbeskrivelser og fullmakter.  


For å unngå at tjenestelederne føler seg overkjørt i budsjettsalderingsprosessen, er det identifisert 
tiltak som skal involvere og informere dem i en større grad enn tidligere i denne prosessen. Dette vil 
igjen øke forståelsen for og ikke minst eierskap til hvilke kutt som må gjennomføres på de ulike 
nivåene for å få til et balansert budsjett.   


Økonomiavdelingen gjennomfører allerede i dag mange kurs og annen opplæring av tjenestelederne. 
Denne opplæringen og støtten fra økonomavdelingen er tjenestelederne svært fornøyd med. Det er 
allikevel fortsatt behov for slike kurs, og det bør også holdes kurs for nye ledere så raskt som mulig 
på økonomistyring. Det kom også fram at det er behov for et eget kurs for enhetsledere på 
økonomistyring, både for å sikre kompetansen på enhetsledernivå og for at enhetslederne skal kunne 
være en god støtte for sine tjenesteledere.  


DNVs vurdering av fokusområde 12 er at økonomistyringen og oppfølgingen er godt forankret i 
bydelen og mange tjenesteledere har en god forståelse av sitt økonomiansvar. Enkelte har imidlertid 
behov for mer kompetanse for å øke forståelsen og dermed ivareta sitt ansvar på en god og effektiv 
måte. Når de identifiserte tiltakene blir gjennomført, vil ansvaret bli tydeligere, og eierskapet til de 
nødvendige tiltakene vil bli styrket ytterligere. 
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5  Veien videre 


Sikre at tiltak blir iverksatt 


For at risikobildet for Bydel Nordstrand og hvert av fokusområdene skal være akseptabelt forutsettes 
det at det iverksettes en rekke tiltak. Det er av avgjørende betydning at ledelsen forsikrer seg om at 
tiltakene som er foreslått blir iverksatt.  


Tiltakene er ikke rangert etter ”viktighet” og det forutsettes at tiltakene blir iverksatt slik de er 
beskrevet.  For alle tiltak er det satt en startdato og planlagt sluttdato. Ansvar for de enkelte tiltak er 
foreslått, men har ikke vært gjenstand for diskusjon på bydelsdirektørnivå. De tolv analysene har blitt 
avsluttet på ulike tidspunkt innenfor prosjektperioden. Mens enkelte av enhetene er godt i gang med 
å gjennomføre tiltakene, har andre enheter avventet å gjennomføre tiltakene til etter at prosjektet er 
ferdigstilt. Datoene for gjennomføring av tiltakene bør derfor gjennomgås og eventuelt justeres. 
Dersom noen av tiltakene som ble identifisert ikke kan iverksettes av ulike årsaker, må risikobildet 
etter tiltak gjennomgås og vurderes på nytt.  


Identifisere og gjennomføre tiltak på de betydelige risikoene 


Når tiltakene for de kritiske risikoene er gjennomført, eller når det er ledig kapasitet, bør det 
iversettes tiltak på de betydelige risikoene. Flere enheter har identifisert tiltak på de betydelige 
risikoene, mens andre enheter måtte fokusere på de krisitke risikoene først.  


Sikre periodisk oppdatering av risikobildet  


Risikobildet som denne rapporten presenterer er et statusbilde på hvordan risikoene ble vurdert i 
analysemøtene foretatt fra august til november 2009. Dette bildet vil endre seg etter at de 
risikoreduserende tiltakene er iverksatt. Samtidig er både bydelen, brukere, ansatte og omgivelsene 
stadig i endring og risikobildet vil endre seg kontinuerlig. Det er derfor viktig at risikostyringen blir en 
kontinuerlig prosess, slik at man til enhver tid er klar over hvilke risikoer man står ovenfor og hvor 
tiltak må iverksettes.  Dette skal sikres gjennom Bydel Nordstrands risikostyringsstruktur, som 
beskriver roller, definerer ansvar, myndighet, rettigheter og plikter, samt møteplasser for behandling 
av risiko.  


I løpet av prosjektet har prosjektet oppnådd en stor grad av kompetanseoverføring til ledere og de 
ansatte som har vært med i prosjektet. HRS‐koordinator og enhetsledere har vært aktive i prosjektet 
og dermed opparbeidet seg god innsikt og kunnskap om risikostyringsprosessen i løpet av prosjektet. 
De vil derfor, etter DNVs vurdering, være i stand til å gjennomføre periodiske oppdateringer av sine 
risikobilder, med bistand fra HRS‐koordinator.  


Tilgang til verktøyet EasyRisk 


Bydel Nordstrand ønsker å bruke EasyRisk som verktøy i risikostyringen. Det foreslås derfor at Bydel 
Nordstrand får muligheten til å teste ut dette verktøyet i 6 mnd. fra 01.01.20109. Som en del av 
prosjektet er det gjennomført en opplæring i Easy Risk, hvor enhetslederne deltok. Utover dette bør 
det gjennomføres en utvidet opplæring HRS koordinator og enkelte superbrukere, slik at bydelen kan 
få mest mulig ut av systemet og bruke det effektivt. Opplæringen bør planlegges gjennomført ila 
januar 2010. 


Utvidelse av analysen til helhetlig risikostyring 


Bydel Nordstrand har nå fått et verktøy for risikostyring, som skal brukes i forbindelse med 
oppfølgingen av de 12 fokusområdene som er behandlet i denne rapporten. Metoden og verktøyet 
vil senere brukes i analyse av andre områder, som bydelen ønsker å fokusere på i neste omgang. For 
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fokusområde 8 (tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet) og 
fokusområde 9 (optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten) ble tilnærmet hele enheten 
gjennomgått i analysen slik som metoden gjennomføres for helhetlig risikostyring. For de andre 
fokusområdene ble kun den delen av enheten analysert, som er inkludert i fokusområdet. For disse 
enhetene kan bydelen utvide analysen til å bli helhetlig risikostyring, ved å gjennomføre risikoanalyse 
for resten av enheten.  


Øvrige anbefalinger   


Ut fra de risikoanalysene som har blitt foretatt, er det flere risikoer som vedrører uklart rolle‐ og 
ansvarsforhold mellom enhet for bestiller og utførende enheter.  


Det kunne vært hensiktsmessig og en hjelp til å få en klar ansvarsfordeligen om bydelen utarbeidet et 
flyt‐digram (en form for prosesskartlegging) som viser hva bestiller er ansvarlig for kontra de 
utførende enhetene. Dette vil tydeliggjøre hvilken rolle og ansvar bestiller skal ha kontra de 
utførende enhetene og grensesnittet mellom enhetene vil også femkomme tydeligere.  
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6  Risikostyringsstruktur  


Det tredje elementet i DNVs rammeverk er risikostyringsstrukturen, ref Figur 6‐1 ‐ Rammeverk for 
helhetlig risikostyring. 


 


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon  
Figur 6‐1 ‐ Rammeverk for helhetlig risikostyring 


 


Risikostyringsstrukturen definerer det organisatoriske oppsett for risikostyringen – hvem skal gjøre 
hva. Strukturen beskriver roller, definerer ansvar, myndighet, rettigheter og plikter, samt 
møteplasser for behandling av risiko. Strukturen sørger for at relevante risikobilder etableres på 
enhetsnivå og muliggjør en prosess der risiko håndteres og besluttes på riktig nivå.  


 


6.1  Prinsipper for risikostyring  


Struktur for risikostyringen 
Struktur for risikostyringen i Bydel Nordstrand skal følge styringsmodellen og er  tilrettelagt for 
bydelens organisasjonsmodell. 


Ansvaret for oppfølging av risikobilder og tiltak ligger derfor på enhetsleder/tjenestestedsleder. 
Dette betyr at enhetsleder/tjenestestedsleder er risikoeier og har ansvar for å godkjenne, forkaste og 
lukke risikoer, samt identifisere og iverksette risikoreduserende tiltak innenfor sin 
enhet/tjenestested. Risikoeier kan delegere risiko‐ og tiltaksoppfølgingen.   
Risikostyring skal inngå som et arbeidsområde i kvalitetsarbeidet, og være et viktig element i 
lederteamets gjennomgang.   
 
Risikofaktorer 
Risikofaktorer skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen slik at risikostyringsprosessen blir 
så effektiv som mulig. Risikofaktorer som angår flere enheter eller som enkeltvis er svært 
ressurskrevende/alvorlige skal vurderes og besluttes på bydelsdirektørnivå.  
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Risikofaktorer som angår hele eller større deler av organisasjonen eller som enkeltvis er så 
ressurskrevende/ alvorlige at de behøver fokus på overliggende nivå må rapporteres for beslutning, 
ikke bare for informasjon. 


 


6.2  Risikoeierskap 


Risikoeierskap skal plasseres hos den enheten som har størst behov for å behandle forholdet. 


Figur 2‐2 viser organisasjonskartet til Bydel Nordstrand med fordeling av de ulike fokusområdene. 
Organisasjonsmodellen har to myndighetsnivåer hvor det skilles mellom strategisk/ overordnet nivå 
og tjenesteytende ‐ drifts‐/operativt nivå. Det operative nivået består av 10 enheter, som igjen består 
av underliggende tjenestesteder. 


 


 


FO 11 


FO 12 


FO 1 
FO 5 (Innsatsteamet)  FO 6 


FO 7 
FO 3


FO 10


FO 8 


FO 2  
FO 9  FO 4 


(sosialtjenesten) 


Figur 6‐2 ‐ Organisasjonskart Bydel Nordstrand 


 


I risikoanalysen var alle enhetene involvert i minst ett av de 12 fokusområdene.   
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Under fremkommer hva som menes med henholdsvis risikoeier, tiltakseier og HRS‐kooridinator. 
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gt 


Risikoeier  


 Som det fremkommer av Figur 6‐3: 
Risikoeierskap på ulike nivåer har bydelen  
plassert ansvaret for helhetlig risikostyring i 
linjen. Rollen tillegges enhetens leder. Dette er 
den mest hensiktsmessige løsningen både for å 
sikre en løpende risikostyringsprosess og 
effektiv bruk av ressurser. Risikoeierskap er la
til direktør og enhetsledere. Risikoeier er 
ansvarlig for enhetens risikobilde og forvalter 
den videre behandling av risikofaktorer.  
Direktør er ansvarlig for det totale risikobildet 
og for de risikoene som er plassert på 
bydelsnivå. Risikoeier tar de viktigste 
beslutningene forbundet med de risikoer 
han/hun har ansvar for, så som godkjenne, 
forkaste eller lukke risikoer, samt identifisere 
og iverksette risikoreduserende tiltak. 
Risikoeier rapporterer risikobildet periodisk til 
bydelsdirektør.  
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Figur 6‐3: Risikoeierskap på ulike nivåer 


Tiltaksansvarlig   


 Til hvert tiltak som skal gjennomføres skal det utpekes en som er ansvarlig for tiltaket. Dette 
kan være den samme som risikoeier selv, eller det kan være noen som han/hun bemyndiger. 
I noen tilfeller kan risiko identifisert i en enhet medføre at tiltak må utføres i en annen enhet. 
Dette må koordineres mellom enhetene. Tiltaksansvarlig rapporterer til risikoeier om 
tiltakets status. Tiltaksansvarlig utpekes fra gang til gang ut i fra risikoens natur. 


HRS ‐ koordinator 


 I alle virksomheter av en viss størrelse er det behov for en risikokoordinator eller risikoleder 
som sørger for at virksomhetens risikobilder koordineres på tvers av enhetsgrenser og sikrer 
at grunnlaget for risikostyringen vedlikeholdes og oppdateres.  


 HRS ‐ koordinator er i Bydel Nordstrand organisasjonsmessig plassert i Stab, og oppgaven er 
lagt til en eksisterende stilling (kvalitetsrådgiver). HRS‐koordinatoren har ansvar for 
gjennomføring av risikostyringsprosessen og skal koordinere bydelens risikobilder på tvers 
av enhetsgrenser. HRS‐koordinator skal også sikre grunnlaget for at risikostyringen 
vedlikeholdes og oppdateres og rapporteres til lederteamet og bydelsdirektør. 
Enhetslederne har selv ansvaret for rapporteringen av risikobildet til Bydelsdirektør mens 
HRS‐koordinator har en koordinerende rolle. 
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6.3  Rapportering og møteplasser 


Enhetenes og ledergruppens faste møter blir ”møteplass” for koordinering og behandling av 
risikobilder og tiltak. 


Bydel Nordstrand har besluttet at enhetenes risikovurderinger og tiltak skal presenteres og 
gjennomgås som et fast punkt på ledermøtene 1 gang pr. mnd. I forkant av disse møtene må 
enhetene selv ha møter med sine ledere hvor risikobildet blir diskutert og oppdatert. 


 


Periodiske oppdateringer 


Risikomatrisene og risikoregistrene for de ulike fokusområdene skal gjennomgås hvert tertial, og 
oppdateres ut ifra om tiltakene har redusert risikoene slik antatt, samt vurdere om det er nye risikoer 
som har kommet inn siden sist gjennomgang.  


For at enhetenes risikobilder skal bli så gode som mulig er man avhengig av at både den enkelte 
medarbeider kartlegger risiko på en uformell måte gjennom sitt daglige arbeide, samt at det i tillegg 
gjennomføres en mer formell risikostyring. Den enkelte enhet bør årlig gjennomføre en formell 
kartlegging og analyse av trusler knyttet til forhold i egen enhet for å sikre at enhetens risikobilde er 
oppdatert.  


Enhetslederne har ansvar for at risikoer som enkeltvis er så alvorlige at de behøver fokus på 
overliggende nivå eller som angår hele virksomheten legges frem for lederteamet/BDT for beslutning 
om hvor risikoeierskapet skal ligge. 


 


 


7  Evaluering av prosjektet 


Prosjektet har blitt gjennomført innen avtalt tid og innenfor den fastsatte kostnadsrammen. Et mål 
for prosjektgjennomføringen var at analysene skulle være ferdig tidsnok til å få med innspill fra 
analysene inn i budsjettprosessen. Dette medførte at alle de 53 møtene måtte gjennomføres i løpet 
av 3 måneder og det ble for enkelte fokusområder for kort tid mellom analysemøtet og tiltaksmøtet, 
slik at møtedeltakerne ikke fikk tilstrekkelig tid til å vurdere risikoene og vurdere mulige tiltak i 
forkant av tiltaksmøtet. Samtidig har de hatt mye arbeid med budsjettprosessen, i tillegg til daglig 
drift. Selv om dette har vært krevende for ledere og ansatte, har de vist en stor entusiasme og 
engasjement for HRS og har satt av tilstrekkelig tid til prosjektet. I tillegg til enhetslederne har også 
mange ansatte blitt involvert, noe som er veldig viktig for det videre arbeidet med risikostyring i 
bydelen.  


HRS koordinator har koordinert alle møtene og også selv deltatt på samtlige møter. Dette har bidratt 
til en effektiv kompetanseoverføring fra HRS koordinator til DNV konsulentene angående kunnskap 
om bydelen og de ulike fokusområdene samt overføring av HRS metodikk fra konsulentene til HRS 
koordinator. Gjennom deltakelse på alle møtene har HRS koordinator i tillegg fått en veldig god 
oversikt over utfordringene og risikoenen knyttet til de ulike fokusområdene og vil være en viktig 
ressurs i den videre oppfølgingen.    


I budsjettet for 2010 har bydelen forankret hovedtiltakene som ble identifisert for de ulike 
fokusområdene i hovedplanen for tiltak 2010 forankret i strategisk plan ‐ mål og strategier. Dette 
viser at bydelen allerede er langt på vei i å integrere HRS i sin virksomhetstyring.  


DNV har derfor stor tro på at Bydel Nordstrand har både ressurser, kompetanse og motivasjon for å 
forankre risikostyring som en naturlig del av sin virskomhetsstyring og kvalitetssystem. 
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Det Norske Veritas: 
DNV tilbyr avansert tverrfaglig kompetanse innen ledelse og teknologi. Vi er solid forankret i Norge og er 
basert på DNVs omfattende teknologikompetanse, internasjonale erfaring og unike uavhengighet som en 
stiftelse. Våre inspektører, revisorer og rådgivere betjener internasjonale kunder fra ca 300 kontorer i mer 
enn 100 land, med full tilgang til DNVs verdensomspennende nettverk. 


 


 


 


 


 


 


 


 
Global impact for a safe and sustainable future: 


Det Norske Veritas 
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		Bydel Nordstrand har gjennomført et prosjekt i helhetlig risikostyring (HRS) i samarbeid med Oslo Forsikring AS og Det Norske Veritas (DNV). 

		Helhetlig risikostyring er en metode som syneliggjør uheldige situasjoner i forkant av eventuelle hendelser, og bydelen har et sterkt fokus på kvalitet og at HRS skal bidra til en helhet i det pågående kvalitetsarbeidet i bydelen. 

		Prosjektet startet opp i juni 2009 og ble avsluttet i november 2009.

		DNV har tidligere gjennomført HRS i flere bydeler, etater og kommunale foretak (KF) i Oslo kommune. Metodikken har da blitt brukt til å systematisk gjennomgå risikoer i de ulike enhetene i virksomheten og vurdere risikoene opp mot virksomhetenes overordnede mål samt spesifikke mål for den enkelte enhet. I Bydel Nordstrand er samme metodikk brukt, men det er her gått inn på enkelte områder som bydelen ønsker et spesielt fokus på. Disse områdene ble initiert av Bydelsdirektør og er områder hvor HRS vil være med å trygge og sikre utvikling av organisasjonen; både kvalitetsmessige forbedringer samt sikre riktig bruk av bydelsens personellressureser og økonomi. Disse områdene er senere omtalt som fokusområder og er: 

		De 12 områdene tilhører ulike enheter, de har ulike problemstillinger og har krevd ulike innfallsvinkler, selv om metodikken har vært den samme.  Gjennom arbeidet med de 12 analysene har alle enhetene som har vært med i prosjektet fått en opplæring, kompetanse og erfaring i bruk av HRS gjennom de analysene de har vært delaktig i. Det er et mål at de selv skal være i stand til å bruke metodikken videre i andre tilsvarende prosjekter/analyser. Bydel Nordstrand ønsker å bruke HRS aktivt i fremtiden, for å være i forkant og for å sikre eventuell risikoer blir avdekket før gjennomføring av ulike tiltak.

		Byrådsavdelingen for finans og utvikling i Oslo kommune har utarbeidet et eget veiledningshefte, som gir en innføring i HRS og beskriver metodikken.  

		Det overordnede mål for helhetlig risikostyring i Oslo kommune er definert som:

		Et langsiktig mål for Oslo kommune er at HRS integreres i strategiprosessene og styrings- og kvalitetssikringssystemene til virksomhetene i Oslo kommune. 

		Bydel Nordstrand definerte følgende mål for prosjektet: 

		”risikostyring skal benyttes som verktøy for å forbedre enkelte fokusområder og samtidig inkludere risikostyring som en naturlig del av bydelens komplette kvalitetssystem”. 

		For å oppnå dette målet ble arbeidet delt inn i 3 faser, hvor DNV gjennomførte fase 1 i samarbeid med bydelen. Denne rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra fase 1.

		Fase 1: Etablering av felles mål og konsekvensskalaer. Gjennomføre kartlegging, risikoanalyse og tiltaksplanlegging for hvert av de 12 fokusområdene. 

		Fase 2: I denne fasen skal de identifiserte tiltakene på hvert enkelt fokusområde fra fase 1 gjennomføres. I løpet av denne fasen vil bydelen trolig ha avdekket nye områder hvor de ønsker å gå inn med HRS for å avdekke risikoer og identifiserer tiltak. Disse analysene vil bydelen være i stand til å gjennomføre selv. 

		Fase 3: HRS metodikken vil være godt innarbeidet i alle enhetene i Bydel Nordstrand og være en naturlig del av det komplette kvalitetssystemet. 

		Prosjektet har vært organisert med egen HRS-koordinator som har rapportert til Bydelsdirektør.

		Prosjektet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av:

		Rolle i prosjektet:  Stilling/navn:   

		Prosjekteier   Bydelsdirektør   Bydel Nordstrand 

		Styringsgruppe   Bydelsdirektørs team  Bydel Nordstrand 

		HRS koordinator  Kvalitetsrådgiver  Bydel Nordstrand

		Ekstern Prosjekteier  Jan Eide   Oslo Forsikring

		Prosjektleder   Marit Brennhovd   Det Norske Veritas

		Prosjektmedarbeider  Merete Nordsveen  Det Norske Veritas

		Prosjektmedarbeider  Nicolaj Tidemann   Det Norske Veritas

		Prosjektet er gjennomført i tiden juni 2009 – november 2009. 

		Arbeidet ble inndelt i følgende aktiviteter:

		Arbeidet ble utført i tråd med Helhetlig risikostyring i Oslo kommune og DNVs standardmetodikk for risikostyring. DNV har benyttet Easy Risk Manager som verktøy for dokumentasjon og rapportering. Å identifisere risikoer utover de 12 fokusområdene har ikke vært en prioritert oppgave. Der hvor det imidlertid er identifisert kritiske risikoer utover fokusområdet er disse allikevel dokumentert i rapporten. 

		Risikostyringstilnærmingen beskriver hvordan risikostyringen skal gjennomføres. Dette er DNVs standardmetodikk for en styrt risikogjennomgang av en virksomhet (grovanalyse). Det er en kvalitativ metodikk som kan oppsummeres i følgende faser:

		1. Innledende fase inkl. organisering, definisjon av risikomål og akseptkriterier

		2. Kartlegging av trusler/risikofaktorer/farer/usikkerheter

		3. Analyse av risiko inkl. evaluering og rangering (etablering av risikobilder)

		4. Tiltaksplanlegging

		5. Implementering og oppfølging

		Figuren nedenfor viser hovedtemaer i arbeidet:

		Figur 21 Beskrivelse av 5 faser i risikotilnæringsprosessen

		Igangsetting

		Hensikten med dette trinnet er å etablere fundament for risikostyringen. Herunder definisjon av mål, utarbeidelse av skala for etablering av risikonivå (sannsynlighets- og konsekvensskala). Risikoer som identifiseres senere i prosessen ble vurdert opp mot disse målene. 

		Målsettingen med Igangsettingstrinnet er å oppnå en omforent forståelse og forankre basis for risikostyringen i organisasjonen. Dette trinnet utføres innledningsvis og repeteres kun dersom mål og rammer endres. 

		Kartlegging av risikoer

		For å ha en entydig oppfatning av hva den identifiserte risikoen virkelig dreier seg om er det meget viktig å formulere et godt og dekkende ”navn” på risikoen. Dette er forsøkt gjort ved at risikoene er formulert som en uønsket hendelse (dvs. uttrykker noe negativt), og at konsekvensen av hendelsen beskrives kort i navnet (Uønsket hendelse -> Konsekvens).

		I og med at det er enkelte identifiserte risikofaktorer som ikke er ”uønskede potensielle hendelser”, men forhold som er kontinuerlig tilstede kan man også dele de identifiserte risikofaktorene i 2 ulike hovedgrupper;

		I dette arbeidet er det valgt å behandle tilstander og potensielle hendelser på samme måte. Tilstander vil i diskusjonen rundt sannsynlighet bli plassert på høyeste nivå (høy sannsynlighet). Det betyr at slike tilstander alltid vil havne i gult eller rødt område i risikobildet. 

		Analyse av risiko

		Risikoanalyse innebærer at risikonivå for hver enkelt risiko etableres ved å kombinere sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og tilhørende konsekvens. For hver enkelt risiko er sannsynlighet og konsekvens vurdert. DNV har også dokumentert denne vurderingen i form av en verbal beskrivelse, som er en del av risikoregisteret. I denne gjennomgangen ble også enkelte risikoer omdefinert, enkelte slått sammen og det ble også tilføyd enkelte nye risikoer.

		Tiltaksplanlegging

		Ved å iverksette tiltak kan risikoen reduseres ved å redusere sannsynligheten for at hendelsen skjer (preventivt tiltak), eller ved å redusere omfanget av problemet/skaden hvis det oppstår (korrektivt tiltak). For alle kritiske risikoforhold (rødt område) skal man per definisjon iverksette tiltak for å redusere risikoen. For betydelige risikoer (gult område) skal man vurdere å iverksette tiltak og overvåke risikoen slik at den ikke forverres. Som del av disse vurderingene kan det typisk gjøres kost/nyttevurderinger. Et risikoforhold som kommer ut i ”nedre høyre hjørne” i matrisen (lav sannsynlighet – høy konsekvens) er normalt et forhold som må ivaretas ved at det utarbeides beredskapsplaner. Dette hjørnet i risikomatrisen kalles derfor ofte ”beredskapshjørnet”.  For ubetydelige risikofaktorer (grønt område) kan det også foreslås tiltak, men disse vil normalt ikke bli prioritert dersom det innebærer vesentlige kostnader.

		Figur 22 Tiltaksplanlegging - prioriteringsstrategi

		Det er vesentlig at det for alle tiltak foreslås hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket, og hvilke tidsfrister vedkommende får. 

		Implementering og oppfølging

		Etter at risikoanalysen er gjennomført gjenstår selve implementeringen og oppfølgingen av tiltakene som er foreslått i analysen. En stor utfordring i risikostyringsprosesser er å få implementert forslagene til risikoreduserende tiltak og å følge opp disse, samt å overvåke hvordan risikobildene endres. Suksess i denne fasen betyr at man omskaper resultatet fra kartleggingstrinnet til virkelig å iverksette de risikoreduserende tiltakene og deretter kunne måle effekten av disse. Det er verd å merke seg at erfaringer fra tilsvarende prosesser har bekreftet teorien om at 80 % av de foreslåtte tiltak ikke ”koster” noe, men er organisatoriske tiltak, informasjonstiltak etc. Det er derfor svært viktig at ledelsen tar eierskap til risikoene og sørger for at de identifiserte tiltakene blir gjennomført.

		Risikobildet bør deretter følges opp jevnlig, hvor man gjennomgår risikobildet, ser på effekten av iverksatte tiltak, identifiserer nye risikoer og dermed får et nytt oppdatert risikobilde. 

		En sentral forutsetning for å lykkes med å få HRS til å bli en effektiv prosess, er utarbeidelse og implementering av et hensiktsmessig rammeverk for risikostyring. DNVs rammeverk består av tre elementer: policy, tilnærming og struktur. Elementene er kort beskrevet under.

		Figur 31 - Rammeverk for helhetlig risikostyring

		Risikostyringspolicyen skal gi prinsipper og føringer for risikostyringen og sikre at risikostyringen baseres på ensartede regler og kriterier. Bydel Nordstrand har definert følgende risikostyringspolicy: 

		Prosjektet har blitt gjennomført ut ifra standart tilnærming for HRS, og delt inn i 5 ulike faser som vist under.  

		Figur 32 - Beskrivelse av 5 faser i risikotilnæringsprosessen

		For hvert fokusområde ble det gjennomført et oppstartsmøte, hvor problemstillingen for dette området ble konkretisert. Det ble også utarbeidet en verdikjede for områdene der hvor dette var naturlig. For de andre områdene ble det utarbeidet et strukturert oppsett av problemstillingen/ utfordringene knyttet til fokusområdet. Dette ble benyttet som utgangspunkt for utforming av intervjuguide sammen med risikokategoriene. Dette dannet grunnlaget for gjennomføring av intervjuene med ansatte og ledere for å identifisere risikoer knyttet til fokusområdet. 

		Målene som risikoene skal vurderes opp mot ble identifisert i starten av prosjektet. Det er viktig at risikostyringsmålene er knyttet opp til bydelens overordnede mål. Figur 33 viser bydel Nordstrands målhieraki og koblingen mellom visjon og ned til mål. 

		Figur 33 - Bydel Nordstrands målhierarki

		For å kunne vurdere risikonivå for hver risiko må det etableres en omforent skala for sannsynlighet for at en hendelse inntreffer og konsekvensskala for hvert av målområdene. Prosjektgruppen fastla en sannsynlighetsskala som er felles for resultatmålene som vist i Tabell 31.

		Tabell 31 - Sannsynlighetsskala

		For hvert av målområdene ble det laget en konsekvansskala, som definerer akseptkriterier for bydel Nordstrand for hvert av målområdene. Denne er vist iTabell 32. 

		Tabell 32 - Konsekvensskala for målområdene

		I tillegg til å vurdere risikoene opp mot hvert av de overordnede målområdene, ble også hvert av fokusområdene lagt inn som egne mål i verktøyet EasyRisk. Dermed vil alle risikoene som ble indentifisert til de ulike fokusområdene fremkomme i hver risikoanalyse i kapittel 3. 

		For å kartlegge risikoer ble det for hvert av områdene gjennomført et gruppeintervju bestående av et representativt utvalg av de ansatte. For noen fokusområder ble det i tillegg gjennomført et intervju med leder(e) for enhetene og for et fokusområde ble det til sammen gjennomført tre intervjuer for å dekke hele ansvarsområdet. 

		Basert på opplysniger fra oppstartsmøte og intervjuene, ble risikoene evaluert. Dette ble gjort ved at DNV utarbeidet et utkast til risikoliste og et risikobilde (risikomatrise), som ble gjennomgått i et analysemøte med utvalgte personer for hvert fokusområde. Risikolisten og risikomatrisen ble etter analysemøtet oppdatert av DNV og oversendt bydelen. 

		Med utgangspunkt i den gjenomgåtte og oppdaterte risikolisten og risikomatrisen for hvert fokusområde, ble det gjennomført et tiltaksmøte. Foruten DNV, var det leder(e) berørt av fokusområdet, samt (enkelte eller alle) ansatte fra intervjuene som deltok på møtet. Her ble tiltak identifisert for alle kritiske risikoer, og det ble vurdert hvem som skulle være tiltaksansvarlig samt tidspunkt for oppstart og planlagt sluttdato. På enkelte fokusområder ble det også identifisert tiltak på de betydelige risikoene som Bydel Nordstrand kan påvirke selv. 

		Gjennomføring og implementering av tiltakene er det viktigste i hele risikostyringsprosessen og det er viktig at risikobildet for hvert enkelt fokusområde følges opp jevnlig. I oppfølgingen bør man se på effekten av iverksatte tiltak, gjennomgå risikobildet på nytt og vurdere om tiltakene har hatt den ønskede effekten og samtidig vurdere å identifisere nye risikoer.  Slik oppfølging av risikoene bør gjøres minimum hvert tertial.  

		For videre anbefaling til hvordan arbeidet best mulig kan følges opp, se kapittel 5 Veien videre. 

		I dette kapittelet blir hvert av de 12 fokusområdene beskrevet.  Hvert fokusområde innledes med en beskrivelse av bakgrunnen for fokusområde, etterfulgt av en liste med de mest kritiske risikoene, de viktigste tiltakene som ble identifisert samt en evaluering til slutt. 

		Bydel Nordstrand har krav på seg til å tilby tjenester for bydelens befolkning, for eksempel ifm. psykiatri, habilitering eller rusmiddelomsorg. Behovet dekkes gjennom tilbud som bydelen selv har eller ved kjøp av plasser utenfor bydelen. Kjøp av eksterne plasser må gjennomføres dersom bydelen enten ikke selv kan tilby nødvendige tjenester for den enkelte bruker eller fordi bydelen selv ikke har ledig kapasitet. Prisen på slike plasser kan variere mellom ca. en halv og over fem millioner kroner. 

		Bydel Nordstrand kjøper pt. 26 plasser innen psykiatri, 35 plasser innen rusmiddelomsorg og 14 plasser innen habilitering, tilsammen 75 kjøpsplasser. Innen habilitering har bydelen i tillegg 21 dagsenterplasser. Utgiftene som påløper bydelen knyttet til kjøpsplasser er store, og bydelen ønsker å redusere disse ved å kunne tilbakeføre brukere til tjenester i egen bydel, og er bakgrunnen for dette tiltaket: tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel.

		De mest kritiske risikone som ble indetifisert var:

		 Vanskelig å få tilbakeført brukere. 

		 Manglende fagkompetanse for denne type brukere 

		 At institusjoner ikke melder fra om at brukere er friske nok til å tilby et lavere tjenestenivå i bydelen 

		 Uklare interne rutiner for oppsigelse av kjøpsplasser

		 Bydelen har konkret oversikt som viser hva de ulike plassene koster å drifte eller hvilket konktret behov det er for plasser i fremtiden 

		 Manglende tilbud for demente under 67 år. 

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Utarbeide/gjennomgå prosedyrer vedr ansvarsfordeling tilknyttet kjøpsplasser og oppsigelser av plassene

		 Kartlegge og uarbeide oversikt over fremtidig behov for kjøpsplasser, inkl. Utarbeide kostnadsoverslag over kjøpsplasser på ulike brukergrupper 

		 Vurdere hvorvidt brukere skal tilbakeføres til bydelen eller ikke

		 Vurdere tilbud til demente under 67 år i bydelen

		Bydelen har ved flere tidligere anledninger hatt fokus på å tilbakeføre brukere fra kjøpsplasser til egne plasser i bydelen, og noen brukere har blitt tilbakeført til bydelen som et resultat av dette. Bakgrunnen for dette er at en del kjøpsplasser er svært kostbare for bydelen, og det er et ønske å redusere disse utgiftene. 

		Arbeidet som er lagt ned i slike prosesser er omfattende, da tilbakeføring av brukere erfaringsmessig tar lang tid og underveis krever mye innsats av bydelens ansatte. Dette skyldes i hovedsak bearbeiding av pårørende og brukere, samt tilrettelegging av tilbudet i egen bydel. 

		I etterkant av at risikoanalysen er analysert vil bydelen vurdere hvorvidt ressurser skal benyttes på å tilbakeføre brukere fra kjøpsplasser til egen bydel, eller om det er mer økonomisk for bydelen på lang sikt å heller fokusere på å tilby egne plasser til brukere som fortsatt ikke har fått et tilbud. 

		Marmorberget samlokaliserte boliger er et bydelsbasert tilbud til personer med særskilt hjelpebehov og som ikke kan bo i selvstendige boliger. Marmorberget består av til sammen 34 leiligheter. I dag brukes 18 leiligheter til personer med psykiske helseproblemer og 15 leiligheter brukes av eldre med store hjelpebehov. En leilighet er leid ut til en flyktningfamilie. I tillegg er det 10 kontorer i bygget, hvorav tre blir brukt av Enhet for bolig og dagtilbud og sju blir benyttet av Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne. Marmorberget har også et dagsenter for psykisk utviklingshemmede hvor det er plass til 18 brukere. 

		Marmorberget samlokaliserte boliger består også av et annet bygg, hvor Sykehjemsetaten leier 24 plasser. De har nå sagt opp 4 rom (skjermede enheter) fra 1. februar 2010. 

		Slik som Marmorberget er organisert i dag har de følgende hovedutfordringer:

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Uheldig å samlokalisere brukere med rusproblemer med andre brukergrupper som for eksempel psykiatri.   

		 Uheldig sammensetning av ulike typer brukergrupper 

		 Ikke tilstrekkelig fagkompetanse 

		 Dårlig utnyttelse av arealene

		 Manglende vedlikehold av boligene

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Få beslutning om at fremtidig målgruppe for Marmorberget skal være brukere med psykiske helseproblemer 

		 Fatte beslutning om at brukere med rusproblemer ikke skal inn i Marmorberget 

		 Etablere baser for å sette sammen brukere med samme type diagnose, så langt det gjør seg gjøre 

		 Besette alle ledige stillinger på Marmorberget 

		 Kartlegge kompetansebehov, evt gap og identifisere behov for kometanseheving blant dagens ansatte 

		 Gjennomføre enkel oppussing av enkelte rom

		Fra 1.1.2009 ble det lovfestet rett til barnehageplass. I perioden 2008-2010 er det forventet en økning i antall barn mellom 0-5 år på 6,9 % i Bydel Nordstrand, dvs en økning på 252 barn. Mange barn på søkerliste til barnehageplass har stilt store krav til bydelen både med hensyn til barnehageutbygging og tilrettelegging for å øke antall barn i eksisterende barnehager. 

		Fra nytt barnehageår, høsten 2009, har bydelen etablert ca. 90 nye barnehageplasser ved å utnytte romkapasiteten i eksisterende barnehager. I tillegg er det bygget 2 nye barnehager som til sammen gir ca. 220 nye barnehageplasser. Dette genererer et behov for ca. 50 nye årsverk.  

		For å optimere kapasiteten på barnehageplasser i bydelen, unngå at plasser står unødvendig tomme og for å vurdere om barnehagearealene kan utnyttes mer optimalt, var målet for fokusområde 3 å opparbeide en mer effektiv bruk av barnehagelokaler. 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Varierende praksis og uklart ansvarsforhold kan føre til at plasser ikke blir fylt opp umiddelbart etter meldt ledighet

		 Barnehagelokaler som kunne vært egnet for utleie leies ikke ut

		 Mangel på kvalifisert pedagogisk personell på markedet som vanskeliggjør rekruttering

		 Enkelte barnehagearealer er muligens ikke målt opp korrekt etter gjeldende regler. Barnehagelokaler som kunne vært egnet for utleie, leies ikke ut

		 Flere barnehagelokaler har et større etterslep av vedlikehold

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Utarbeide prosedyrer og rutiner for hvordan avdelingsbarnehagene kan tilpasse seg brukerens behov ifm sentralisert opptak

		 Utarbeide prosedyre som tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom bestiller og utfører vedr. når ledige plasser skal fylles opp (både løpende opptak og ved hovedopptak)

		 Avklare informasjonsflyt vedr tildeling av ledig plass (mellom bestiller og enhet for barnehager)

		 Gjennomføre kartlegging og markedsføre som er egnet for utleie

		Iverksettelse og oppfølging av de identifiserte tiltakene vil gjøre driften av barnehagene enda mer effektiv enn dagens drift, samt medføre at bydel Nordstrand kan hente ut en større andel av inntektspotensialet som ligger i de arealene som barnehagene utgjør.

		Det er besluttet at sosialtjenesten skal samlokaliseres med NAV 01.10.2010. Det er mange utfordringer knyttet til denne sammenslåingen, hvor statlige og kommunale tjenester skal ha felles mottak og forvaltningen skal ha en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven. ”NAV trygd” og ”NAV arbeid” skal få tilgang til sosialtjenestens kompetanse, noe som skal komme de statlige tjenestene til gode. 

		For å sikre en best mulig overgang til NAV og for å unngå store utfordringer i forbindelse med implementeringen, var målet for fokusområde 4 å sikre overgang og implementering - NAV Nordstrand.  

		Analysen av dette fokusområdet skal se på Bydel Nordstrands vurdering av risikoer knyttet til sosialtjenestens samlokalisering med NAV. 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 At ikke nødvendig kompetanseoverføring sikres ved overgang til NAV 

		 Både ansatte fra de statlige og kommunale tjenestene skal sitte på mottak og alle må kunne ”alt”. 

		 Leder for sosialtjenesten er både enhetsleder, tjenesteleder for Sosialtjenesten og prosjektleder for overgangen til NAV

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Gjennomføre forberedende aktiviteter før sammenslåing, som kompetanseheving og tilrettelegging for godt samarbeid mellom NAV stat/arbeid og sosialtjenesten. Herunder:

		- Avklare ansattes forventinger før sammenslåing 

		- Gi ansatte fortløpende informasjon underveis 

		- Lage en felles opplæringspakke på mottak

		- Etablere styringsgruppe for prosjektet 

		- Gjensidig hospitering før sammenslåing

		 Vurdere annen organisering av enheten for å fristille ressurser til arbeidet med NAV Nordstrand

		 Etablere styringsgruppe for prosjektet NAV Nordstrand (med ledere, tillitsvalgte og verneombud på begge sider) 

		Ved sammenslåing av NAV trygd/arbeid og sosialtjensten vil det blir mange utfordringer knyttet til ulikt kompetansenivå, ulike arbeidsmetoder og ikke minst ulike kulturer. Dette kan føre til store utfordringer ift samarbeid. Mange av tiltakene er derfor rettet mot forberedende aktiviteter før sammenslåingen, som kompetanseheving og tilrettelegging for et godt samarbeid mellm NAV trygd/arbeid og sosialtjenesten. Etter at disse tiltakene er gjennomført forventes det at risikonivået går ned fra kritisk til betydelig, dvs. at de fremdeles bør overvåkes. I tillegg er det identifisert et tiltak som innebærer å frigi ressurser til NAV arbeidet. 

		Disse tiltakene vil være de viktigste for dette fokusområdet, både for å få til omorganiseringen, men også helt nødvendig for å kunne gjennomføre de andre tiltakene knyttet til dette fokusområdet. Da vil man sikre overgangen og implementeringen av NAV Nordstrand på en forsvarlig og god måte.

		Innsatsteamet er organisert i Enhet for bestiller. Innsatsteamets oppgaver er blant annet å tilrettelegge for at bydelens innbyggere kan bo i eget hjem så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Innsatsteamet kan yte direkte hjelp i en overgangsperiode og i så stort omfang som det er behov for, innenfor teamets arbeidstid. Dette er et tillegg til brukernes evt. tjenester levert av Enhet for hjemmesykepleie og Enhet for praktisk bistand. 

		Hvilke tjenester som best bør ivaretas av innsatsteamet, har det vært stilt spørsmål ved, og var bakgrunnen for dette fokusområdet, som har tittelen optimal bruk av innsatsteam. Det er også ønskelig å se på hvordan innsatsteamet bør jobbe for å best kunne utføre sine tjenester. 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Samarbeidet med Ullevål Sykehus

		 Treg igangsettelse av vedtak etter at innsatsteamet har utført sine tjenester

		 Uklarheter med grensesnittet til Enhet for hjemmesykepleien og Enhet for praktisk bistand 

		 Manglende tjenestetelefon for ansatte i innsatsteamet 

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Utarbeide sjekkliste for utskrivning med nødvendige detaljer om hva bruker må ha med seg hjem 

		 Innsatsteam og Enhet for hjemmesykepleie og Enhet for praktisk bistand skal gjennomføre jevnlige brukermøter 

		 Innsatsteamet utarbeider en informasjonsprosedyre til bruk for Hjemmetjenesten 

		 Gjennomføre møte med Enhet for service og forvaltning for å kartlegge hvordan de kan bistå Innsatsteam med henting av hjelpemidler 

		Innsatsteamet synes generelt sett å bruke tid på å utføre tjenester som synes formålstjenelige for bydelens brukere, og som passer inn med de tjenestene bydelen ellers har, f.eks hjemmesykepleien. 

		Det er avdekket risikoer som kan redusere utnyttelsen av innsatsteamets kompetanse. Innsatsteamets kompetanse bør benyttes til å gi brukere trygghet, støtte og hjelp ved utskrivning fra sykehus/korttid og gjeninnflytting i deres private boenheter, og ikke til å fremskaffe resepter, hente medisiner og hjelpemidler, bistå brukere som er friske nok til selv å ta seg hjem mv. Tiltak er identifisert for å redusere dette, men da flere av de kritiske risikoene er knyttet til Ullevål Sykehus og Oslo kommune er det usikkert hvilken virkning tiltakene vil ha. 

		Innsatsteamet ble fra 2009-09-01 redusert fra seks til fire personer. Denne endringen opplever innsatsteamet som positivt og en forbedring av deres tjeneste, gjennom at kompetansesammensetningen og utnyttelsen av tiden oppleves bedre. For å gi innsatsteamet ytterligere fleksibilitet og tilbud til brukere, bør alle i innsatsteamet kunne gi medisiner og innsatsteamet bør besitte fysioterapeutkompetanse. Sistnevnte vil kunne redusere brukeres tid på sykehus/korttid, noe som er kostnadsdrivende for bydelen.

		Oppsummert virker innsatsteamet å være godt organisert og yter en tjeneste som er viktig for bydelens brukere. At innsatsteamet er organisert hos Enhet for bestiller oppleves som hensiktsmessig. Tiltak som er identifisert bør ikke kreve store ressurser å få implementert og vil bidra til å få utnyttet innsatsteamets kompetanse der den bør nyttiggjøres – hos og sammen med brukerne av tjenesten.

		Enhet for bo- og dagtilbud yter tjenester i form av heldøgns tjenester i bemannede boliger og en institusjon, samt i et dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tjenestene er basert på praktisk bistand og opplæring, i tillegg til aktivisering og hjelp i henholdsvis eget hjem, ved dagsenter og i institusjon. Tjenestemottakerne har omfattende og sammensatte bistandsbehov som varierer i omfang og grad, avhenging av individuelle forutsetninger, behov og på bakgrunn av vedtak. Fagområdene omfatter i korte trekk generell pleie, stell, omsorg, medisinsk oppfølging, fysisk trening, aktivisering, miljørettet miljøarbeid med fokus på ADL- ferdigheter, motivering samt kommunikasjonstrening via ulike systemer og programmer.

		Enheten har i dag 12 boliger med til sammen 62 brukere og et dagsenter med 15 brukere. I tillegg får 6 hjemmeboende tjenester fra enheten. 

		En av de største utfordringene er mangel på kvalifisert personell og flere ubesatte fagstillinger, i tillegg til at flere av brukerne har fått økt bistandsbehov, som igjen medfører økt behov for faglig bemanning. Samtidig vet man at arbeidsbelastningen varierer i løpet av dagen og at det på visse tider på dager er noe ledig kapasitet som eventuelt kan utnyttes av andre boliger. 

		Dette var bakgrunnen for at bydelen ønsker å se på muligheten for å utnytte ressurser mer på tvers av boligene og har definert følgende tiltak: Etablere ordninger for bistand boliger imellom i aktuelle situasjoner.

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Presset ressurssituasjon (pga høyt sykefravær og mangel på fagpersonell)

		 Lang avstand mellom enkelte boliger, vanskeliggjør arbeid på tvers

		 Kun navngitte personer kan jobbe med brukere som har tvangsvedtak. 

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Lage felles turnuser for boliger (der det er praktisk mulig)

		 Gjennomføre rotering mellom boliger for faglærte 

		 Tilrettelegge for at faglærte kan jobbe på tvers av boligene vha hospitering. 

		 Tilrettelegge for at ansatte kan videreutdanne seg for å tilfredstille nye kompetansekrav 

		Kartleggingen som er foretatt viser at alle boligene, bortsett fra Storåsveien og Gisles vei, kan gi bistand til de andre boligene. Samtidig svarer alle boligene at de har behov for bistand fra andre boliger. 

		Utifra kartleggingen av hver bolig og hvilken mulighet for samarbeid de har seg imellom, samt risikoene som ble avdekket i risikoanalysen, ble det identifiserte flere konkrete muligheter for bistand på tvers av boligene. 

		Pedagogisk Fagsenter i Enhet for forebyggende arbeid skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne mellom 0 og 6 år får tilbudt de tjenester det enkelte barn har krav på. 

		Pedagogisk Fagsenter (omtalt som fagsenteret) jobber tett sammen med bydelens barnehager, helsestasjoner og fysio-og ergoterapitjenesten, PPT og andre spesialinstitusjoner om å tilby riktig tjeneste for det enkelte barn eller barnehage. Fagsenteret gir både spesialpedagogiske og allmennpedagogiske tiltak. Spesialpedagogiske tiltak gis der formelle vedtak fattes for barn etter innmeldt behov fra pårørende eller andre etater/tjenester. Tilbudet gis da som bistand i antall timer for det enkelte barn. Allmennpedagogiske tiltak gis til barnhagen, og midlene til slike tiltak tilføres ut i fra barneantallet mellom 0-6 år i bydelen. Midlene fordeles etter henvendelse fra den enkelte barnehage, dvs. uten formelle vedtak, og ytes som en prosentandel av stillingen til aktuelle barnehage som mottar ytelsen. 

		Ansvaret for å fatte vedtak etter Opplæringsloven ble overført til bydelene fra. 1. oktober 2008. I forbindelse med denne omleggingen ble det også overført én stilling fra PPT.

		Pedagogisk Fagsenter har 38,2 årsverk og skal yte tjenester for bydelens over 90 barnehager. Behovet for allmenn- og spesialpedagogiske tjenester er økende, hvilket medfører økende utfordringer fremover med å dekke behovet innenfor tilgjengelige rammer. Det er derfor viktig å kunne effektivisere bruken av de ressursene fagsenteret har. 

		For å muliggjøre dette, var fokusområdet 7 opprettet: Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak.

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Økning i antall barn som har behov for tjenestene, og dermed økning i antall søknader

		 Flere krever svært omfattende oppfølging

		 PPT har lang behandlingstid på søknader

		  Omstillingsfase som følge av at bydelen fikk overført ansvaret for å fatte vedtak  

		 Fagsenteret må tilby bistand med lavest antall timer per barn innenfor anbefalt ramme

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Utvide frist på saksbehandlingstid til 3 uker grunnet økt antall henvendelser

		 Vurdere arbeidsfordelingen på Ped. Fagsenter

		 Bidra til å øke kunnskapen og ferdigheter hos barnehageansatte

		 Gjennomføre språkkurs for barnehageansatte

		Pedagogisk Fagsenter virker å tilby en tjeneste som oppfattes av bydelens brukere (barnehagene) som meget profesjonell og godt organisert. De aller fleste foreldre gir også tilbakemelding om at de er godt fornøyd med de tjenestene som fagsenteret tilbyr. Barnehagene ønsker seg allikevel mer spesial- og allmennpedagogisk bistand enn det de får tilbud om i dag fordi behovet for slike tjenester er stort. Ut i fra det som er kommet frem i de gjennomførte møtene, har de allikevel forståelse for de rammer som fagsenteret må forholde seg til og som dermed begrenser omfanget av tjenestene som kan tilbys. 

		Pedagogisk fagsenter er inne i en omstillingsprosess – en prosess som har vært nødvendig etter at bydelen fikk overført ansvaret for å fatte vedtak. Dette er en prosess som tar tid å gjennomføre. Som et ledd i denne prosessen er det identifisert et tiltak om å se på egne arbeidsprosesser i fagsenteret for å se om det er andre og mer effektive måter å arbeide på. 

		Den overordnede vurderingen av Pedagogisk Fagsenter er at denne synes å utføre sin tjeneste på en effektiv og velorganisert måte. De tiltak som er identifisert vil bidra til ytterligere effektivisering av tjenesten, bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser, redusert internt arbeidspress og bedre samhandling med barnehagene om håndtering av foresatte.

		Barneverntjenesten har de siste årene opplevd en økning i antall meldinger, en økende saksmengde og mer kompliserte saker enn tidligere. Dette kombinert med høyt sykefravær (bl.a pga. svangerskap) og turnover har medført at barenverntjenesten ikke alltid har klart å holde fristen for undersøkelsessakene. Denne tjenesten har mange dyre kjøpsplasser, selv om bydelen har som mål å ivareta tjenesten innenfor bydelens egne tiltak istedenfor å kjøpe tjenestene fra institusjoner eller private leverandører.  Med økende saksmengde, økt press på de ansatte og stadig mindre tid til forebyggende arbeid er det en stor utfordring å klare å økonomisere barnevernet i bydelen. 

		På bakgrunn av bydelens økonomiske situasjon samt for å bedre situasjonen for Enhet for barnevern, var fokusområde 8 opprettet: Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet. 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Arbeidsbelastning, høyt sykefravær, mange vikarer og nyansatte 

		 Manglende tilbud om fosterhjem fra Barne-og familieetaten kan føre til at barn bor i beredskapshjem lenger enn nødvendig. Uheldig for barnet, stor kostnad for bydelen.

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Gjennomgå Barnevernets metode og rutiner for å vurdere effektiviseringspotensial

		 Vurdere terskel for å opprette en barnevernsak -starte undersøkelse

		 Vurdere og klargjøre grensesnitt og ansvarsfordeling mellom BUP/DPS med barnevernet- etablere ev. samarbeidsavtale

		 Etablere tettere kontakt med psykisk helse for å forebygge tiltak og frigjøre ressurser i Barnevernet 

		 Kartlegge transportbehov for barnevernet

		Gjennom risikoanalysen og tiltaksplanleggingen har det blitt identifisert mange gode tiltak som vil redusere risikoene. Ut ifra disse tiltakene vil det være mulig å økonomisere barnevernet og allikevel opprettholde tjenestekvaliteten. Ved å gjennomføre tiltakene vil man både få en gjennomgang og effektivisering av dagens rutiner og metoder, og vurdert om arbeidet kan fordeles eller organiseres mer effektivt. De ansatte vil også få en bedre opplæring og en økt faglig styrke i tillegg til at samarbeidet med andre instanser forbedres. På denne måten vil arbeidet både bli mer effektivt og koste mindre enn i dag.  Mange av tiltakene som er identifisert vil antakelig også bedre hverdagen til de ansatte, som igjen vil redusere sykefraværet og turnover og tiden som går til opplæring av nyansatte/vikarer.

		Dette fokusområdet er knyttet til to enheter: Enhet for praktisk bistand og Enhet for hjemmesykepleie. Begge enhetene er utførerenheter og utfører tjenester etter vedtak fra Bestillerenheten. 

		Brukervalg som er innført på Praktisk bistand krever mye administrasjon og fakturering til Bestiller for utførte tjenester. Hjemmesykepleie er ikke underlagt brukervalg enda, men det er planer om at dette skal innføres.  Når dette blir innført må også Hjemmesykepleie fakturere Bestilller for gjennomførte tjenester. 

		Et overordnet mål/krav er at brukere skal bli boende så lenge som mulig i eget hjem. Samtidig som antall eldre øker, medfører det økt antall vedtak fra Bestiller på praktisk bistand og hjemmesykepleie.  

		Bydelen har som mål at direkte brukertid skal være 70 % for praktisk bistand og 60 % for hjemmesykepleie. Dette er høye mål og enhetene har ikke klart å oppnå disse frem til nå. 

		Som et ledd i å klare å nå disse målene, samt å øke inntjeningen, var tittelen på fokusområde 9 optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten. Dette omhandler dermed både hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 timeprisen på utført tjeneste dekker ikke faktiske kostnader (praktisk bistand)

		 sykefravær og lang reisetid mellom brukere gjør at enheten ikke klarer kravet til direkte brukertid (praktisk bistand)

		 mangler logistikkløsning i Gerica og utarbeidelse av arbeidslister er tidkrevende og tungvindt (praktisk bistand)

		 ansatte får ikke nødvendig informasjon om bruker, pga. at bruker ikke varsler om de skal bort, mangel på informasjon fra Bestiller eller fra spesialisthelsetjenesten (praktisk bistand og hjemmesykepleie)

		 sykefravær og bruk av vikarer reduserer tjenestekvalitet, bruker- og ansattilfredshet og medfører budsjettoverskridelser (praktisk bistand og hjemmesykepleie)

		 bomturer og dårlig brøyting om vinteren reduserer brukertiden (praktisk bistand og hjemmesykepleie)

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Synliggjøre tidsforbruk utover utført vedtakstid i hjemmetjenesten

		 Utarbeide sjekkliste som sykehus/korttid bør bruke til å fylle ut info. om utskrivningsklare brukere som skal tilbake til bydelen

		 Tydeliggjøre i vedtaket av bruker er pliktig til å gi beskjed om de ikke er hjemme ved avtalt besøkstid

		 Foreslå at brukertiden følger faktureringsgrunnlaget

		 Utarbeide prosedyrer på hvordan tid skal føres 

		 Vurdere logistikkløsning som forbedrer utarb. av arbeidslister   

		 Foreslå økt grunnbemanning for å redusere sykefraværet og bruk av vikarer

		 Jobbe for å øke tilfredsheten blant ansatte

		For å kunne øke brukerrettet tid, og derav inntjening for Praktisk bistand, må spesielt risikoer som medfører økt tid til administrasjon, bomturer, lang reisetid mv. reduseres. De identifiserte tiltakene vil bidra til dette gjennom blant annet bedre interne arbeidsprosesser/-prosdyrer og informasjonsutveksling i Hjemmetjenesten, tydeligere arbeidsdeling mellom Bestiller og utfører, samt bedre utnyttelse av tilgjengelige systemer. 

		DNV vil fremheve at Enhetsleder og tjenesteledere ved både Hjemmesykepleie og Praktisk bistand har vist stort eierskap og engasjement for arbeidet med risikostyring og enhetene har allerede kommet godt i gang med tiltak for å redusere kritiske risikoer.  

		Bydelen har i dag en kontraktsbase med oversikt over alle gjeldende kontrakter for bydelen. Det er kun Enhet for service og forvaltning som har tilgang til denne databasen, den er ikke fullstendig dokumentert og den er tidkrevende å holde oppdatert. Samtidig er det noe uklart for enhetene hvilket ansvar de har for oppfølging av kontrakter og hvilken støtte de kan få fra Enhet for service og forvaltning (SOF). Det er varierende kompetanse på de ulike tjenestestedene og i enhetene for hvordan kontrakter skal inngås og følges opp, og det vil være viktig å gi tilstrekkelig støtte og opplæring på dette.  

		På bakgrunn av dette satte bydelen seg et mål om å etablere kommunens mest effektive kontraktsbase, og denne delen av risikoanalysen belyser risikoene opp mot dette målet. Fokusområdet er avgrenset til å omhandle oppfølging av kontrakter, og tar ikke for seg inngåelse av kontrakter. 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Uklart for de fleste enhetsledere hvilket ansvar de har vedr. oppfølging av kontrakter

		 Mangler grunnleggende kompetanse ifht. kontrakter

		 Ikke alle kontrakter som inngås blir oversendt SOF

		 Bydelen mangler en samlet oversikt over alle kontrakter

		 Varierende hvordan kontrakter blir oppbevart 

		 Kontraktsbasen er ikke dokumentert

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Gjennomføre kurs i kontraktsoppfølging for ledere og evaluere kurset  

		 Sikre at info. om kontraktsoppfølging er inkludert i Opplæringspakken for nye ledere

		 Utarbeide prosedyre for hvordan tilleggstjenester som gis utover kontrakter skal håndteres

		 Avklare hvilke kontrakter som skal registreres i kontraktsbasen

		 Vurdere nytt system som tilfredsstiller de kravene bydelen har ift kontrakter. De viktigste kriteriene er:

		 Få en overordnet oversikt over alle bydelens kontrakter

		 Oppnå en toveis kommunikasjon mellom enhetene og SOF slik at enhetene skal selv registerere og følge opp sine kontrakter

		 Få en automatisk varsling om utløpsdato på kontrakter

		 Ha tilgangsstyring- få en mulighet for integrering med andre relevante systemer (Doculive, CP, Delta)

		Riskobildet av dette fokusområdet viser at de største utfordringene ift å oppnå en effektiv kontraktsbase er at det er uklare ansvarsforhold mellom SOF og enhetene og at systemet/konktraktsbasen som brukes i dag, ikke er godt nok. Dersom Bydel Nordstrand lykkes i å anskaffe et system som tilfredstriller kriteriene, vil håndtering av kontrakter bli betraktelig mer effektivt. Kontraktene vil da kun bli registrert én gang av enhetene selv, man vil ha en komplett oversikt over alle bydelens kontrakter på ulike nivåer (vha tilgangsstyring) og enhetene vil automatisk bli varslet når kontraktene må fornyes eller avvikles. Hvis bydelen også kan integrere bydelens avvikssystem til denne databasen, vil enhetene kunne legge inn eventuelle klager på en leverandør, og samtidig få tilgang til disse direkte fra kontraktsbasen. Dette vil være svært nyttig og effektivt når kontraktene må fornyes eller ved avvikling av kontrakt.

		Ved innføring av et nytt system, må det gjennomføres en grundig opplæring av alle brukere av systemet, slik at bruken blir mest mulig effektiv. I tillegg må ansvarsfordeling være helt klar, og det må sikres at alle ledere har tilstrekkelig kompetanse og forståelse for sine ansvarsoppgaver ifm kontrakter.

		Bydelen er allerede godt i gang med å vurdere alternative systemer for kontraktsoppfølging.

		I dag har hver enhet selv ansvar for utvikling av fagkompetanse rettet til sitt fagfelt, mens Stab personal-og organisasjonsutvikling har ansvar for kompetanseutvikling på det som er felles for bydelen, for eksempel lederutvikling, introduksjon til nyansatte og kompetanse innenfor oppfølging av sykefravær. På de fagfelt som berører flere enheter, er det derimot uklart hvem som har det overordnede ansvaret og hvordan samordning mellom disse enhetene bør gjøres.  

		For enhetene er det også noe uklart hvilken støtte de kan få fra Stab personal- og organisasjonsutvikling, og Stab har også liten oversikt over hvilke kompetansetiltak som gjennomføres ute i enhetene. Dette skyldes at bydelen pr i dag ikke har en samordnet oversikt over hvilke kurs eller kompetansetiltak som skal holdes i de ulike enhetene. 

		Bydelen ønsker å få en samordnet kompetanseplanoversikt i bydelen. Dette inkluderer både kompetansekartlegging og planlegging, samt gjennomføring og evaluering av de kompetansetiltakene som blir gjennomført. 

		Som et ledd i å få til dette var fokusområde 11 opprettet: Lage en samordnet kompetanseplan. 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Bydelen mangler en samlet oversikt over hvilken kompetanse som finnes i bydelen 

		 Bydelen mangler en samordnet oversikt over hvilke kompetansebehov enhetene har

		 Intern kompetanse utnyttes ikke fullt ut

		 Kompetansehevingstiltak, som for eksempel kurs, gjennomføres for en avtalt målgruppe 

		 Dagens system er avgrenset til bydelsomfattende kurs

		 Det er ikke utarbeidet en prosedyre/rutinebeskrivelse for hvordan og når det skal søkes om kompetansemidler (OU-midler). 

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Videreutvikle system/mal for kartlegging av kompetanse og kompetansebehov i hver enhet

		 Utarbeide en samordnet mal for opplærings/kompetanseplan

		 Utarbeide og synliggjøre en felles oversikt over alle kurs og kompetansehevingstiltak som er planlagt i bydelen, eks i et årshjul

		For at bydelen skal få en samordnet kompetanseplanoversikt er det identifisert flere risikoer som må reduseres gjennom ulike tiltak for at bydelen skal lykkes med dette fokusområdet. Tiltakene som er foreslått vil løse utfordringen mht samordnet kompetanseplan og koordinering av kompetansehevingstiltak i bydelen. 

		Stab personal- og organisasjonsutvikling må ha koordineringsansvar med å skape en felles oversikt over eksisterende kompetanse i bydelen, samt holde vedlike en samordnet oversikt over planlagte kurs og kompetansehevingstiltak. Dette vil være til stor hjelp for enhetene samt gi rom for en kostnadsbesvarelse ifm bedre utnyttelse av planlagte kurs- og kompetansehevingstiltak.

		Både Stab for personal- og organisasjonsutvikling og enhetene viste under møtene at det er et stort engasjement og vilje til å igangsette tiltak for å oppnå en samordnet kompetanseplan i bydelen. Noen tiltak er allerede igangsatt, mens andre tiltak igangsettes utover 2010. 

		Bydel Nordstrand har de siste årene hatt en vanskelig økonomisk situasjon. Mange av tjenestene er lovpålagte og må ytes uavhengig av bydelens økonomiske rammer, noe som ofte medfører merforbruk. Merforbruk må dekkes inn ved innsparing på andre områder eller fra andre tjenester, noe som igjen medfører en vanskelig økonomisk situasjon for hele bydelen og et kontinuerlig press for å holde kostnadene nede.

		For å få til den vanskelige balansen mellom økonomi og samtidig gi handlingsrom for å skape gode tjenester med vekt på kvalitet og service, kreves det at lederne på alle nivå har full forståelse og innsikt i denne problemstillingen. De må også være i stand til å optimalisere driften i sin egen enhet i forhold til den økonomiske situasjonen. Målet er at hvert tjenestested skal ha en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet. Dette er bakgrunnen for tiltaket ”tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar”. Vi har innenfor dette fokusområdet sett på tjenesteledernes økonomiansvar, både hva det innebærer, hvordan dette ansvaret oppfattes og om tjenestelederne og enhetslederne har tilstrekkelig kompetanse og forutsentinger for å utøve dette ansvaret. 

		Under oppstartsmøtet ble rapporteringshjulet på ulike nivåer diskutert. Ut fra dette ble det utarbeidet et overordnet rapporteringshjul som viser de ulike rapporteringsnivåene, som vist i Figur 41. 

		Figur 41 - Overordnet rapporteringsprosess for økonomi 

		De mest kritiske risikoene som ble identifisert var: 

		 Tjenestelederne opplever at budsjettene ikke er realistiske

		 Mange tjenesteledere føler seg overkjørt i budsjettprosessen 

		 Enkelte opplever det som uklart hva de konkret er ansvarlige for i forbindelse med økonomiarbeide

		 Varierende kompetanse og forståelse for arbeidet knyttet til økonomi ute på tjenestestedene

		De viktigste tiltakene som ble indetifisert var å: 

		 Gjennomgå og evaluere kurs i økonomistyring til nye ledere

		 Tjenestestedsledere deltar i salderingsprosessen for enhetens budsjett

		 Sikre kompetanse innefor økonomistyring hos stedfortredere.

		 Gjennomføre kvalitetssikring av budsjett under hele budsjettprosessen

		 Tydeliggjøre roller, økonomiansvaret og holdninger som forventes ifm budsjettarbeid og økonomi (ifm underskriving av fullmakt) 

		 Lage et kompendium "økonomistyring for ledere i Bydel Nordstrand"- hvor ledere skal få svar på ”alt fra A til Å” innenfor økonomistyring   

		Det ble identifisert mange tiltak som skulle redusere de kritiske risikoene knyttet til fokusområde ”tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar”. Økonomiansvaret og hva det innebærer skal tydeliggjøres ytterligere i stillingsbeskrivelser og fullmakter. 

		For å unngå at tjenestelederne føler seg overkjørt i budsjettsalderingsprosessen, er det identifisert tiltak som skal involvere og informere dem i en større grad enn tidligere i denne prosessen. Dette vil igjen øke forståelsen for og ikke minst eierskap til hvilke kutt som må gjennomføres på de ulike nivåene for å få til et balansert budsjett.  

		Økonomiavdelingen gjennomfører allerede i dag mange kurs og annen opplæring av tjenestelederne. Denne opplæringen og støtten fra økonomavdelingen er tjenestelederne svært fornøyd med. Det er allikevel fortsatt behov for slike kurs, og det bør også holdes kurs for nye ledere så raskt som mulig på økonomistyring. Det kom også fram at det er behov for et eget kurs for enhetsledere på økonomistyring, både for å sikre kompetansen på enhetsledernivå og for at enhetslederne skal kunne være en god støtte for sine tjenesteledere. 

		DNVs vurdering av fokusområde 12 er at økonomistyringen og oppfølgingen er godt forankret i bydelen og mange tjenesteledere har en god forståelse av sitt økonomiansvar. Enkelte har imidlertid behov for mer kompetanse for å øke forståelsen og dermed ivareta sitt ansvar på en god og effektiv måte. Når de identifiserte tiltakene blir gjennomført, vil ansvaret bli tydeligere, og eierskapet til de nødvendige tiltakene vil bli styrket ytterligere.

		Sikre at tiltak blir iverksatt

		For at risikobildet for Bydel Nordstrand og hvert av fokusområdene skal være akseptabelt forutsettes det at det iverksettes en rekke tiltak. Det er av avgjørende betydning at ledelsen forsikrer seg om at tiltakene som er foreslått blir iverksatt. 

		Tiltakene er ikke rangert etter ”viktighet” og det forutsettes at tiltakene blir iverksatt slik de er beskrevet.  For alle tiltak er det satt en startdato og planlagt sluttdato. Ansvar for de enkelte tiltak er foreslått, men har ikke vært gjenstand for diskusjon på bydelsdirektørnivå. De tolv analysene har blitt avsluttet på ulike tidspunkt innenfor prosjektperioden. Mens enkelte av enhetene er godt i gang med å gjennomføre tiltakene, har andre enheter avventet å gjennomføre tiltakene til etter at prosjektet er ferdigstilt. Datoene for gjennomføring av tiltakene bør derfor gjennomgås og eventuelt justeres. Dersom noen av tiltakene som ble identifisert ikke kan iverksettes av ulike årsaker, må risikobildet etter tiltak gjennomgås og vurderes på nytt. 

		Identifisere og gjennomføre tiltak på de betydelige risikoene

		Når tiltakene for de kritiske risikoene er gjennomført, eller når det er ledig kapasitet, bør det iversettes tiltak på de betydelige risikoene. Flere enheter har identifisert tiltak på de betydelige risikoene, mens andre enheter måtte fokusere på de krisitke risikoene først. 

		Sikre periodisk oppdatering av risikobildet 

		Risikobildet som denne rapporten presenterer er et statusbilde på hvordan risikoene ble vurdert i analysemøtene foretatt fra august til november 2009. Dette bildet vil endre seg etter at de risikoreduserende tiltakene er iverksatt. Samtidig er både bydelen, brukere, ansatte og omgivelsene stadig i endring og risikobildet vil endre seg kontinuerlig. Det er derfor viktig at risikostyringen blir en kontinuerlig prosess, slik at man til enhver tid er klar over hvilke risikoer man står ovenfor og hvor tiltak må iverksettes.  Dette skal sikres gjennom Bydel Nordstrands risikostyringsstruktur, som beskriver roller, definerer ansvar, myndighet, rettigheter og plikter, samt møteplasser for behandling av risiko. 

		I løpet av prosjektet har prosjektet oppnådd en stor grad av kompetanseoverføring til ledere og de ansatte som har vært med i prosjektet. HRS-koordinator og enhetsledere har vært aktive i prosjektet og dermed opparbeidet seg god innsikt og kunnskap om risikostyringsprosessen i løpet av prosjektet. De vil derfor, etter DNVs vurdering, være i stand til å gjennomføre periodiske oppdateringer av sine risikobilder, med bistand fra HRS-koordinator. 

		Tilgang til verktøyet EasyRisk

		Bydel Nordstrand ønsker å bruke EasyRisk som verktøy i risikostyringen. Det foreslås derfor at Bydel Nordstrand får muligheten til å teste ut dette verktøyet i 6 mnd. fra 01.01.20109. Som en del av prosjektet er det gjennomført en opplæring i Easy Risk, hvor enhetslederne deltok. Utover dette bør det gjennomføres en utvidet opplæring HRS koordinator og enkelte superbrukere, slik at bydelen kan få mest mulig ut av systemet og bruke det effektivt. Opplæringen bør planlegges gjennomført ila januar 2010.

		Utvidelse av analysen til helhetlig risikostyring

		Bydel Nordstrand har nå fått et verktøy for risikostyring, som skal brukes i forbindelse med oppfølgingen av de 12 fokusområdene som er behandlet i denne rapporten. Metoden og verktøyet vil senere brukes i analyse av andre områder, som bydelen ønsker å fokusere på i neste omgang. For fokusområde 8 (tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet) og fokusområde 9 (optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten) ble tilnærmet hele enheten gjennomgått i analysen slik som metoden gjennomføres for helhetlig risikostyring. For de andre fokusområdene ble kun den delen av enheten analysert, som er inkludert i fokusområdet. For disse enhetene kan bydelen utvide analysen til å bli helhetlig risikostyring, ved å gjennomføre risikoanalyse for resten av enheten. 

		Øvrige anbefalinger  

		Ut fra de risikoanalysene som har blitt foretatt, er det flere risikoer som vedrører uklart rolle- og ansvarsforhold mellom enhet for bestiller og utførende enheter. 

		Det kunne vært hensiktsmessig og en hjelp til å få en klar ansvarsfordeligen om bydelen utarbeidet et flyt-digram (en form for prosesskartlegging) som viser hva bestiller er ansvarlig for kontra de utførende enhetene. Dette vil tydeliggjøre hvilken rolle og ansvar bestiller skal ha kontra de utførende enhetene og grensesnittet mellom enhetene vil også femkomme tydeligere. 

		Det tredje elementet i DNVs rammeverk er risikostyringsstrukturen, ref Figur 61 - Rammeverk for helhetlig risikostyring.

		Figur 61 - Rammeverk for helhetlig risikostyring

		Risikostyringsstrukturen definerer det organisatoriske oppsett for risikostyringen – hvem skal gjøre hva. Strukturen beskriver roller, definerer ansvar, myndighet, rettigheter og plikter, samt møteplasser for behandling av risiko. Strukturen sørger for at relevante risikobilder etableres på enhetsnivå og muliggjør en prosess der risiko håndteres og besluttes på riktig nivå. 

		Struktur for risikostyringen

		Struktur for risikostyringen i Bydel Nordstrand skal følge styringsmodellen og er  tilrettelagt for bydelens organisasjonsmodell.

		Ansvaret for oppfølging av risikobilder og tiltak ligger derfor på enhetsleder/tjenestestedsleder. Dette betyr at enhetsleder/tjenestestedsleder er risikoeier og har ansvar for å godkjenne, forkaste og lukke risikoer, samt identifisere og iverksette risikoreduserende tiltak innenfor sin enhet/tjenestested. Risikoeier kan delegere risiko- og tiltaksoppfølgingen.  

		Risikostyring skal inngå som et arbeidsområde i kvalitetsarbeidet, og være et viktig element i lederteamets gjennomgang.  

		Risikofaktorer

		Risikofaktorer skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen slik at risikostyringsprosessen blir så effektiv som mulig. Risikofaktorer som angår flere enheter eller som enkeltvis er svært ressurskrevende/alvorlige skal vurderes og besluttes på bydelsdirektørnivå. 

		Risikofaktorer som angår hele eller større deler av organisasjonen eller som enkeltvis er så ressurskrevende/ alvorlige at de behøver fokus på overliggende nivå må rapporteres for beslutning, ikke bare for informasjon.

		Risikoeierskap skal plasseres hos den enheten som har størst behov for å behandle forholdet.

		Figur 2-2 viser organisasjonskartet til Bydel Nordstrand med fordeling av de ulike fokusområdene. Organisasjonsmodellen har to myndighetsnivåer hvor det skilles mellom strategisk/ overordnet nivå og tjenesteytende - drifts-/operativt nivå. Det operative nivået består av 10 enheter, som igjen består av underliggende tjenestesteder.

		Figur 62 - Organisasjonskart Bydel Nordstrand

		I risikoanalysen var alle enhetene involvert i minst ett av de 12 fokusområdene.  

		Under fremkommer hva som menes med henholdsvis risikoeier, tiltakseier og HRS-kooridinator.

		Risikoeier 

		 Som det fremkommer av Figur 63: Risikoeierskap på ulike nivåer har bydelen  plassert ansvaret for helhetlig risikostyring i linjen. Rollen tillegges enhetens leder. Dette er den mest hensiktsmessige løsningen både for å sikre en løpende risikostyringsprosess og effektiv bruk av ressurser. Risikoeierskap er lagt til direktør og enhetsledere. Risikoeier er ansvarlig for enhetens risikobilde og forvalter den videre behandling av risikofaktorer.  Direktør er ansvarlig for det totale risikobildet og for de risikoene som er plassert på bydelsnivå. Risikoeier tar de viktigste beslutningene forbundet med de risikoer han/hun har ansvar for, så som godkjenne, forkaste eller lukke risikoer, samt identifisere og iverksette risikoreduserende tiltak. Risikoeier rapporterer risikobildet periodisk til bydelsdirektør. 

		Figur 63: Risikoeierskap på ulike nivåer

		Tiltaksansvarlig  

		 Til hvert tiltak som skal gjennomføres skal det utpekes en som er ansvarlig for tiltaket. Dette kan være den samme som risikoeier selv, eller det kan være noen som han/hun bemyndiger. I noen tilfeller kan risiko identifisert i en enhet medføre at tiltak må utføres i en annen enhet. Dette må koordineres mellom enhetene. Tiltaksansvarlig rapporterer til risikoeier om tiltakets status. Tiltaksansvarlig utpekes fra gang til gang ut i fra risikoens natur.

		HRS - koordinator

		 I alle virksomheter av en viss størrelse er det behov for en risikokoordinator eller risikoleder som sørger for at virksomhetens risikobilder koordineres på tvers av enhetsgrenser og sikrer at grunnlaget for risikostyringen vedlikeholdes og oppdateres. 

		 HRS - koordinator er i Bydel Nordstrand organisasjonsmessig plassert i Stab, og oppgaven er lagt til en eksisterende stilling (kvalitetsrådgiver). HRS-koordinatoren har ansvar for gjennomføring av risikostyringsprosessen og skal koordinere bydelens risikobilder på tvers av enhetsgrenser. HRS-koordinator skal også sikre grunnlaget for at risikostyringen vedlikeholdes og oppdateres og rapporteres til lederteamet og bydelsdirektør. Enhetslederne har selv ansvaret for rapporteringen av risikobildet til Bydelsdirektør mens HRS-koordinator har en koordinerende rolle.

		Enhetenes og ledergruppens faste møter blir ”møteplass” for koordinering og behandling av risikobilder og tiltak.

		Bydel Nordstrand har besluttet at enhetenes risikovurderinger og tiltak skal presenteres og gjennomgås som et fast punkt på ledermøtene 1 gang pr. mnd. I forkant av disse møtene må enhetene selv ha møter med sine ledere hvor risikobildet blir diskutert og oppdatert.

		Periodiske oppdateringer

		Risikomatrisene og risikoregistrene for de ulike fokusområdene skal gjennomgås hvert tertial, og oppdateres ut ifra om tiltakene har redusert risikoene slik antatt, samt vurdere om det er nye risikoer som har kommet inn siden sist gjennomgang. 

		For at enhetenes risikobilder skal bli så gode som mulig er man avhengig av at både den enkelte medarbeider kartlegger risiko på en uformell måte gjennom sitt daglige arbeide, samt at det i tillegg gjennomføres en mer formell risikostyring. Den enkelte enhet bør årlig gjennomføre en formell kartlegging og analyse av trusler knyttet til forhold i egen enhet for å sikre at enhetens risikobilde er oppdatert. 

		Enhetslederne har ansvar for at risikoer som enkeltvis er så alvorlige at de behøver fokus på overliggende nivå eller som angår hele virksomheten legges frem for lederteamet/BDT for beslutning om hvor risikoeierskapet skal ligge.

		Prosjektet har blitt gjennomført innen avtalt tid og innenfor den fastsatte kostnadsrammen. Et mål for prosjektgjennomføringen var at analysene skulle være ferdig tidsnok til å få med innspill fra analysene inn i budsjettprosessen. Dette medførte at alle de 53 møtene måtte gjennomføres i løpet av 3 måneder og det ble for enkelte fokusområder for kort tid mellom analysemøtet og tiltaksmøtet, slik at møtedeltakerne ikke fikk tilstrekkelig tid til å vurdere risikoene og vurdere mulige tiltak i forkant av tiltaksmøtet. Samtidig har de hatt mye arbeid med budsjettprosessen, i tillegg til daglig drift. Selv om dette har vært krevende for ledere og ansatte, har de vist en stor entusiasme og engasjement for HRS og har satt av tilstrekkelig tid til prosjektet. I tillegg til enhetslederne har også mange ansatte blitt involvert, noe som er veldig viktig for det videre arbeidet med risikostyring i bydelen. 

		HRS koordinator har koordinert alle møtene og også selv deltatt på samtlige møter. Dette har bidratt til en effektiv kompetanseoverføring fra HRS koordinator til DNV konsulentene angående kunnskap om bydelen og de ulike fokusområdene samt overføring av HRS metodikk fra konsulentene til HRS koordinator. Gjennom deltakelse på alle møtene har HRS koordinator i tillegg fått en veldig god oversikt over utfordringene og risikoenen knyttet til de ulike fokusområdene og vil være en viktig ressurs i den videre oppfølgingen.   

		I budsjettet for 2010 har bydelen forankret hovedtiltakene som ble identifisert for de ulike fokusområdene i hovedplanen for tiltak 2010 forankret i strategisk plan - mål og strategier. Dette viser at bydelen allerede er langt på vei i å integrere HRS i sin virksomhetstyring. 

		DNV har derfor stor tro på at Bydel Nordstrand har både ressurser, kompetanse og motivasjon for å forankre risikostyring som en naturlig del av sin virskomhetsstyring og kvalitetssystem.
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Forord 


Jernbaneverket ved Utbyggingsdivisjonen har utarbeidet et planprogram som beskriver 


bakgrunnen og gjennomføringen av det forestående plan- og utredningsarbeidet for 


dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen). 


Programmet er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger 


(KU) av 1. juni 2009. Fastsatt planprogram beskriver hvilke temaer som skal utredes for 


tiltaket i Oslo, Oppegård og Ski kommuner. 


De berørte kommunene har deltatt aktivt og bidratt i utarbeidingen av planprogrammet. 


Rådgiver for Jernbaneverket har vært Asplan Viak AS. 


I henhold til § 4 i Plan- og bygningsloven legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn 


i perioden 08. februar til 09. april 2010. Utleggelse av planprogram og oppstart av 


planarbeidet er samtidig kunngjort i Aftenposten, Dagsavisen, Nordstrands blad og 


Østlandets blad i tillegg til at planprogrammet er tilgengelige på internett. Planprogrammet er 


også oversendt direkte berørte grunneiere, myndigheter og interesseorganisasjoner. 


Planprogrammet med trykte vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende adresser: 


I Oslo kommune - 


Plan- og Bygningsetaten, Vahls gate 1, Bydel Gamle Oslo, Platous gate 16, Bydel 


Nordstrand, Ekebergveien 243 og Bydel Søndre Nordstrand, Rosenholmveien 7. 


I Oppegård kommune - 


Servicekontoret i Rådhuset, Kolbotnveien 30, Bibliotekene i ”Kolben” og Flåtestad skole. 


I Ski kommune - 


Servicetorget i Rådhuset, Idrettsveien 8 og i Biblioteket i Ski storsenter. 


Planprogrammet og de dokumentene som ligger til grunn for programmet, er tilgjengelig på 


prosjektets hjemmeside: 


http://www.jernbaneverket.no/follobanen  


Spørsmål om planprogrammet rettes til Jernbaneverket ved Terje S. Vegem tlf: 916 56 130, 


 tev@jbv.no 


Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen – februar 2010 


 


Anne Kathrine Kalager 


(sign) 


Prosjektsjef 


 



http://www.jernbaneverket.no/follobanen

mailto:tev@jbv.no
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SAMMENDRAG 


Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen) er et tiltak som skal konsekvensutredes.  


Jernbaneverket har derfor utarbeidet dette planprogrammet for tiltaket i Oslo, Oppegård og 


Ski kommuner. Planprogrammet bygger på de føringer som er gitt i statlige vedtak og 


retningslinjer, samt overordnete planer på regionalt og kommunalt nivå.  


Planprogrammet består av en fellesdel som beskriver prosjektets bakgrunn, forutsetninger, 


mål og premisser. Fellesdelen inneholder en overordnet beskrivelse av tiltaket, en drøfting av 


problemstillinger for planarbeidet som er felles for kommunene, organisering og 


gjennomføring av planarbeidet, samt en beskrivelse av gjennomføringen av anlegget og 


forholdet til miljø og risiko. Videre beskrives generelt opplegget for informasjon og 


medvikning. 


Hver av de berørte kommunene har sin egen del, med en detaljert tiltaksbeskrivelse og 


beskrivelse av de lokale forhold for dagens situasjon, særlige hensyn som må tas, planens 


innhold og avgrensning samt et utredningsprogram.  


Planleggingen av tiltaket berører tre kommuner og to fylker, og koordineres av 


Jernbaneverket slik at optimale løsninger både for miljø, kostnader og gjennomføring, 


oppnås. 


 


Bakgrunn 


Planprogrammet presenterer de problemstillinger som skal utredes med hensyn til de ulike 


alternativenes virkninger på naturressurser, miljø og samfunn – dvs. problemstillinger som er 


relevante i forhold til de vedtak som skal gjøres ved behandling av plandokumentene. 


Utredning av samfunnsgeografiske analyser, transportanalyser og samfunnsøkonomiske 


konsekvenser er gjennomført og foreligger som trykte vedlegg til planprogrammet. Den 


samfunnsmessige nytten ved et nytt dobbelspor på strekningen Oslo S – Ski ble belyst i 


utredningsfasen før oppstart av planarbeidene, både for et alternativ med stopp på Kolbotn 


og et alternativ med en direkte trasé mellom Oslo og Ski. Resultatet viste at merkostnaden 


med en stasjon på Kolbotn på 2,3 MRD ikke kunne forsvares, da differansen i netto nytte var 


beregnet til 2,6 MRD kr i favør av alternativet uten stasjon.  


Jernbaneverkets ledelse behandlet Follobanen i møte den 24. mars 2009. Følgende vedtak 


ble protokollført: 


”Jernbaneverket anbefaler at det bygges nytt dobbeltspor på strekningen Oslo S – 


Ski, inklusive planlagt ombygging av Ski stasjon. Tiltaket planlegges og bygges ut 


som en helhet. 


Jernbaneverket vedtar å legge trasé utenom Kolbotn til grunn for videre planlegging 


av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. 


Jernbaneverket vedtar å videreføre planlegging og etterfølgende bygging av ny 


stasjon på Kolbotn som et eget prosjekt som kjøres parallelt med planlegging, 


prosjektering og bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.” 
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Tiltaket 


Follobanen inngår i vedtatt Nasjonal Transportplan for 2010-19. Tiltaket skal gjennomføres 


med en kontinuerlig utbygging. Planlagt byggestart er 2013 og ferdigstillelse i 2018. Banen 


skal bli en høyhastighetsbane mellom Oslo S og Ski, og vil utgjøre første etappe i 


utbyggingen av en høyhastighetsbane til Europa. 


Follobanen skal utredes med to alternative hovedtraséer. Alternativene er: 


- dyp tunnel på hele strekningen 


- tunnel med mulig dagstrekning ved Taraldrud i Oppegård 


Alternativene kan kombineres med alle innføringsløsninger til Oslo S og alle trasèalternativer 


kan føres inn til Ski stasjon både på østsiden og vestsiden av dagens Østfoldbane. 


Det skal utredes konsekvenser av alternative byggemetoder og prinsipper for tunnelens 


utforming. Valg av tunnelutforming og byggemetode vil få innvirkning på arealbruken. Tunnel 


med ett løp med dobbeltspor og to tunneler med enkeltspor vil kreve ulike løsninger for 


rømming. En løsning basert på konvensjonell sprengning vil kreve flere rigg- og 


anleggsområder enn en løsning der tunnelen bores med fullprofil tunnelboremaskin (TBM). 


Jernbaneverket ønsker valgfrihet for å kunne velge den mest optimale løsningen mht sikker 


gjennomføring, kostnad, framdrift og miljø. Beslutning om hvilken byggemetode som skal 


anvendes vil først bli tatt i anbudsfasen, dvs. etter at reguleringsplanene er behandlet. 


Reguleringsplanene må derfor være så robuste at de er dekkende for alle alternativer. 


Planprogram 


Hva er et planprogram 


Programmet beskriver det forestående plan- og utredningsarbeidet for Follobanen og er 


utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger (KU) av 


1. juni 2009. Planprogrammet fastsetter hvilke temaer som skal utredes for tiltaket i Oslo, 


Oppegård og Ski kommune. Valg av trasé for Follobanen skal endelig avklares gjennom KU.  


Planprogrammet legger premisser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres og beskriver 


planprosessen fram til vedtatte reguleringsplaner i alle tre kommuner. 


Hva skal utredes 


Siden Follobanen vil være et tiltak som forutsettes å få svært ulike konsekvenser i den 


enkelte kommune, vil de temaene som er aktuelle å utrede også være ulike. Dette er en av 


grunnene til at utredningsprogrammet er definert for hver enkelt kommune. 


I Oslo kommune står problemstillinger omkring konsekvenser for kulturmiljøet i Gamlebyen, 


kulturminnene i Middelalderbyen, byutviklingen i området, og miljøtiltak langs Alnaelva 


sentralt. 


I Oppegård kommune er spesielt atkomsten til Skimarka over Taraldrud ved en eventuell 


dagstrekninger viktig, samt sikring av biologisk mangfold og hensynet til å sikre 


nedslagsfeltet til Gjersjøen som drikkevannskilde. 
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I Ski kommune er arealinngrepene i dyrka mark, de landskapsmessige konsekvenser og 


forholdet til kulturminner i fokus. 


For alle tre kommuner er problemstillinger knyttet til anleggsgjennomføringen svært viktige. 


Det gjelder spesielt konsekvenser for nærmiljøet som følge av: 


- arealbruk for midlertidige anlegg som riggområder og deponier 


- omfang og kjøreruter for anleggstrafikk 


- anleggsstøy og rystelser 


- støv 


- forurensing ved utslipp til vann og grunn 


 


Videre planprosess 


Gjennomføring av tiltaket etter NTP 2010-19 forutsetter at det holdes et høyt tempo i 


planprosessen. Tidsrammen er stram og er basert på at planleggingen gjennomføres uten 


unødige forsinkelser.  


MD har i samråd med SD anbefalt at SD tar stilling til den videre planprosess i tilknytning til 


fastsettelsen av planprogrammet, og i samråd med kommunene. Jernbaneverket ber derfor 


om synspunkter på to alternative gjennomføringsmodeller for den videre planprosessen.  


Alternativ 1 


Planprosessen består av utarbeiding av kommunedelplaner med konsekvensutredning for 


tiltaket i Oppegård og Ski. I Oslo kommune skal det utarbeides reguleringsplaner med 


konsekvensutredning. Endelig valg av trasé skal avklares gjennom henholdsvis 


kommunedelplan (Oppegård og Ski) og reguleringsplaner (Oslo).  


Alternativ 2 


Det gjennomføres en konsekvensutredning etter fastsatt planprogram. Denne 


konsekvensutredningen legges til grunn for at SD fastsetter hvilket trasealternativ som skal 


reguleres. Det utarbeides deretter reguleringsplaner i hver kommune som blir gjenstand for 


politisk behandling i den enkelte kommune.  


 


Framdrift, informasjon og medvirkning 


Jernbaneverket baserer sitt planarbeid på følgende overordnete framdrift i planarbeidet: 


- Kunngjøring av igangsatt planarbeid og utleggelse av planprogram til offentlig 


ettersyn – februar 2010 


- Fastsetting av utredningsprogram – mai 2010 


- Offentlig ettersyn kommunedelplaner i Oppegård og Ski – høsten 2010 


- Vedtak av kommunedelplaner og valg av hovedtrasé i Ski og Oppegård – desember 


2010  
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Eller:  


- Alternativt fastleggelse av trasèvalg av SD etter konsekvensutredning  


- Offentlig ettersyn av reguleringsplaner for Follobanen i Oslo – desember 2010 


- Offentlig ettersyn av reguleringsplaner i Oppegård og Ski – mai 2011 


- Samtidig reguleringsvedtak i alle kommuner – desember 2011 


Allmennheten vil bli sikret informasjon gjennom varsling og offentlig ettersyn i henhold til 


plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning, og tiltakshavers egen 


informasjonsvirksomhet. Tiltakshaver ønsker en åpen prosess der alle interessenter skal 


kunne delta.  


Detaljerte planer for informasjon og medvirkning gjennomføres i samråd med den enkelte 


kommune. Omfang og tidsplan vil variere fra kommune til kommune.  


 


  







Follobanen 
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


Planprogram  


Dok nr:       UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                           00-A 
Dato:                      05.02.2010 
Side:                       13 av 143 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Planprogram Follobanen  


A - Fellesdel   







Dok nr:             UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                                 00-A 
Dato:                            05.02.2010 
Side:                             14 av 143 


Planprogram 


 
Follobanen 


Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


 


 


  







Follobanen 
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


Planprogram  


Dok nr:       UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                           00-A 
Dato:                      05.02.2010 
Side:                       15 av 143 


 


A.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 


 


A.1.1 Grunnlaget for gjennomføring av tiltaket 


Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen) omtales i St.meld. nr. 16 (2009) – Nasjonal 


transportplan 2010–2019. Jernbaneverket følger opp Stortingets vedtak med planlegging og 


bygging av det nye dobbelsporet. Tiltaket planlegges gjennomført som et sammenhengende 


utbyggingstiltak med byggestart i 2013 og ferdigstillelse i 2018. 


Jernbaneverket har gjennomført utredninger og samfunnsøkonomisk analyse som har lagt 


grunnlaget for valg av konsept for Follobanen. Anbefalt utbyggingskonsept er en direkte 


trasé mellom Oslo S og Ski uten mellomliggende stasjoner.  


Jernbaneverkets sluttrapport med anbefaling fra utredningsarbeidet1 danner grunnlag for det 


videre planarbeidet. 


Follobanen vil være en høyhastighetsbane mellom Oslo S og Ski, utformet som et 


tunnelanlegg. Tiltaket vil være første etappe i utbyggingen av en høyhastighetsbane til 


Europa. 


Gjennom det videre planarbeidet vil Jernbaneverket som tiltakshaver fastlegge utformingen 


av tiltaket. Dette gjelder både plassering av trasékorridor og valg av løsninger for innføring til 


Oslo S og Ski stasjon, tekniske løsninger og prinsipper for anleggsgjennomføringen.  


 


A.1.2 Situasjonsbeskrivelse 


I 2008 bodde ca 1,1 mill mennesker i Oslo og Akershus og forventet vekst fram mot 2025 er 


30 %. 


I alt pendler ca 50.000 personer daglig til Oslo fra Østfold, Follo og Søndre Nordstrand. Dette 


tilsvarer hver åttende arbeidstaker i hovedstaden. Halvparten av disse jobber i Oslos indre 


bydeler. I Sørkorridoren er kollektivandelen høyest av alle de tre hovedinnfartsårene til Oslo, 


med 49 % i morgentime ved bygrensen (tellinger 2006). Bebyggelsen i Sørkorridoren ligger i 


hovedsak langs jernbanelinjen. Jernbanen frakter dobbelt så mange passasjerer som buss i 


Sørkorridoren. 


De siste 10 år har biltrafikken vokst, mens togtrafikken har hatt relativt stabilt passasjertall på 


grunn av begrenset kapasitet. Vegnettet i Oslo er nå høyt belastet i rushtid, og kan bare ta i 


mot en liten del av fremtidig vekst. Bussterminalen i Oslo utnyttes 100 %, og har ikke 


kapasitet til å ta i mot flere busser. Dette betyr at den delen av transportveksten som ønskes 


avviklet som kollektivtrafikk, bare i liten grad kan betjenes med flere busser. Toget blir derfor 


viktigere i kollektivnettet i Oslo-regionen generelt og Sørkorridoren spesielt.  


                                                 


1 Jernbaneverkets anbefaling av trasékorridor for Follobanen - UOS-00-A-90007 
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Med toget som grunnstamme i kollektivtrafikken og liten plass for vekst i busstrafikk inn til 


Oslo sentrum, må busser i større grad mate til jernbanen. Dette krever igjen større kapasitet 


på jernbanen, og at buss og tog samordner sine ruter.  


Dagens Østfoldbane er sterkt overbelastet. Tog med ulik hastighet og stoppmønster 


reduserer kapasiteten på strekningen. Når det ikke finnes ledig kapasitet oppstår ofte 


hyppige og langvarige forsinkelser, og hurtiggående tog forsinkes av stoppende lokaltog.  


Godstog etterspør kapasitet i den samme delen av døgnet som persontrafikken. Dagens 


kapasitetsutnyttelse på Østfoldbanen tilsier at det ikke er plass til flere godstog uten at 


persontog tas ut av rute. Dette gjør det vanskelig å oppnå målet om overføring av 


godstransport fra veg til bane i denne korridoren. Behovet for å styrke jernbanens kapasitet i 


Sørkorridoren er derfor helt nødvendig. 


 


A.1.3 Status i utredningsarbeidet 


Gjennomførte utredninger 


Som en del av forberedelsene for oppstart av planlegging og prosjektering av Nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski (Follobanen) har Jernbaneverket vurdert alternative stoppmønster, 
trasékorridorer, kostnader og konsekvenser for gjennomføring av tiltaket. Hensikten med 
utredningsarbeidet var å:  


 gi grunnlag for Jernbaneverkets anbefaling for Follobanen generelt  


 gi grunnlag for vurdering av stasjonstilknytning mellom Oslo S og Ski  


 gi en oversikt over videre arbeid knyttet til både planprosess og teknisk prosjektering 


Jernbaneverket gjennomførte utredninger og vurderinger der den samfunnsmessige nytten 


ved et nytt dobbelspor på strekningen Oslo S – Ski ble belyst både for et alternativ med 


stopp på Kolbotn og et alternativ med en direkte trasé mellom Oslo og Ski. Her ble fire 


alternativer (VK1, V2, K3 og I4) med ulike stoppmønstre vurdert, se Figur 1-A. Alternativt 


stoppmønster for Follobanen og Østfoldbanen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Figur 1-A. Alternativt stoppmønster 


for Follobanen og Østfoldbanen  
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For alternativene K3 og I4 ble det gjennomført en samfunnsgeografisk analyse, en 


samfunnsøkonomisk analyse, og en trafikkanalyse av tiltaket. Analysene ble sammenstilt i en 


egen rapport2. Disse la grunnlaget for å anbefale Follobanen med tilhørende konsept, slik at 


dette kunne tas hensyn til ved Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan for 2010 – 


2019. Vevelstad viste seg å ha begrenset betydning som knutepunkt. VK1 og V2 ble derfor 


ikke utredet videre. 


Parallelt med utredningene ble det utført vurderinger av tekniske løsninger m.h.t. 


gjennomførbare traséføringer. Det er vurdert alternative løsninger for innføring til Oslo S, 


sporforbindelser nord for Ski stasjon, rømnings- og atkomstforhold knyttet til tunnel og 


aktuelle drivemetoder for tunnel.  


For alternativet med stopp på Kolbotn (K3) ble ny felles stasjon med ny trasé for 


Østfoldbanen gjennom Kolbotn lagt til grunn. I begge alternativer ble det foreslått en ca 18 


km lang sammenhengende tunnel fra Oslo S til Langhus. Alternativene som ble vurdert er 


gjengitt skjematisk i Figur 2-A. Kartillustrasjoner som viser de to traséalternativene I4 og K3 


for Follobanen som ble utredet.  


 


Kostnadskalkylen viste at alternativ I4 ville kreve 11,6 mrd kr. og K3 ville kreve 13,9 mrd kr. i 


investeringer. Differansen mellom de to alternativene i investeringskostnad på 2,3 mrd kr., 


samt den samfunnsøkonomiske analysen, viste at differansen i netto nytte mellom I4 og K3 


var på 2,6 mrd kr i favør av I4. Utredningene dokumenterer derved at det ikke er grunnlag for 


K3 med stasjon på Kolbotn. Løsningen gir marginale tilleggseffekter, men en stor økning i 


den negative samfunnsnytten. 


                                                 


2 DNV – Det Norske Veritas – Utredning nytt dobbeltspor Oslo S – Ski – Hovedrapport 10. februar 2009 


Figur 2-A. Kartillustrasjoner som viser de to traséalternativene I4 og K3 for Follobanen som ble utredet.  
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Resultater fra utredningsarbeidet 


 


 


 


 


 


Utredningsrapporter / - temaer Resultater 


 


Samfunnsgeografiske 


vurderinger 


Utført av Det Norske Veritas 


/Samfunns- og 


Næringslivsforskning AS 2008 


 Befolkningsveksten i Sørkorridoren har vært de senere årene vært 
høyere enn SSBs høyeste prognose. Det forventes en fortsatt sterk 
vekst, med ca 30 % frem til 2025 for befolkning og arbeidsplasser i Oslo-
regionen. Dette gir økt etterspørsel etter transportkapasitet. 


 Trafikk til/fra Follo har vært preget av sterk innpendling til Oslo, nå 
kommer også motstrømspendling. 


 Utbygging av E18 og E6 gjennom Akershus og Østfold gir 
regionforstørring med et større bolig- og arbeidsmarked og bedre 
tilgjengelighet til handels- og kulturtilbud. Det vil bidra til større trengsel 
på vegnettet. 


 Follobanen bygger opp under alle planer for arealutvikling og 
kollektivsatsing på lokalt og regionalt nivå, og er et viktig tiltak for 
utvikling av flerkjernestruktur og regionforstørringen i Sørkorridoren. 


 


 


Transportanalyse 


Utført av Det Norske Veritas / 


Møreforskning 2008 


Follobanen gir 


 11 000 flere kollektivreisende per døgn 


 Tidsbesparelser for reisende 


 67 % økning i reisende med tog til Oslo S i rushtid (i Sørkorridoren) 


 43 % økning i reisende med tog til Oslo S i normaltime (i Sørkorridoren) 


 Reduksjon på 5800 bilturer per virkedøgn 


 Tilgang for flere godstog i rushtid 


 Sikkerhetsgevinster 


 Økning i totalt antall kollektivreisende i hele Oslo-regionen på 2 %  
 


 


Samfunnsøkonomisk analyse  


Utført av Det Norske Veritas / 


Samfunns- og 


Næringslivsforskning AS 2008 


Follobanen medfører 


 en total investeringsramme på 11 – 14 milliarder kr.  


 en kvantifiserbar samfunnsmessig nytte på 5,7 – 6,0 milliarder kr, 
avhengig av alternativ.   


Trasé med stopp på Kolbotn  


 gir bare marginal økning i trafikantnytte og samfunnsmessig nytte i 
forhold til trasé utenom Kolbotn  


 2,6 – 3 milliarder kr høyere investeringskostnad.  
 


Follobanen 


 er nødvendig for å bedre togtilbudet lokalt, regionalt og til utlandet.  


 er av stor betydning for å løse hovedutfordringene i transportsektoren i 
Oslo-regionen og for å oppfylle transport- og miljøpolitiske mål 


 gir vesentlig kapasitetsøkning og muliggjør overføring av 
transportarbeid, også godstransport, fra veg til bane 


 reduserer behovet for kapasitetsutvidelse på innfartsvegene  


 gir reduksjon på 5474 tonn/år CO2 for persontrafikk  


 Kan gi reduksjon på 33 000 tonn CO2 ved at Jernbaneverkets mål om 
overføring av 1,7 mill tonn gods fra veg til bane muliggjøres. 
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Regjeringens behandling av saken 


Regjeringen la 13. mars 2009 frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 


2010 – 2019 og foreslo 11,6 mrd kr til utbygging av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski3: 


”Regjeringens forslag om utbygging av nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski, Follobanen, 


omfatter strekningen fra Oslo S til Ski stasjon. Strekningen har i dag en 


kapasitetsbelastning på mer enn 100 prosent i rushtiden. For å kunne tilby både 


dagens reisende og et framtidig voksende marked i Follo og Østfold et markedsrettet 


og moderne togtilbud, er det nødvendig å bygge Follobanen. I statsbudsjettet for 


2009 er det satt av 50 millioner kroner til planlegging.  Bygging av et helt nytt 


dobbeltspor langs den gamle banestrekningen gir mulighet for å utnytte også den 


eksisterende banen på en bedre måte. Det vil gi mindre forsinkelser både for region- 


og lokaltogene, og gir også noe redusert reisetid på dagens bane mellom Ski og 


Oslo. Kapasitetsøkningen vil gi nytte for all person- og godstrafikk, og økningen vil ha 


positive virkninger for utenlandstrafikken. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 11,6 


milliarder kroner. Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig 


ferdigstillelse i 2018. Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011.”   


NTP for perioden 2010 – 2019 er vedtatt og Follobanen har fått en egen post i statsbudsjettet 


for 2010.  


 


Jernbaneverkets vedtak 


Jernbaneverkets ledelse behandlet sluttrapportens innstilling til det videre plan- og 
utredningsarbeid i møte den 24. mars 2009. Følgende vedtak ble protokollført hva angår 
Follobanen: 


”Jernbaneverket anbefaler at det bygges nytt dobbeltspor på strekningen Oslo S – 


Ski, inklusive planlagt ombygging av Ski stasjon. Tiltaket planlegges og bygges ut 


som en helhet. 


Jernbaneverket vedtar å legge trasé utenom Kolbotn til grunn for videre planlegging 


av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. 


Jernbaneverket vedtar å videreføre planlegging og etterfølgende bygging av ny 


stasjon på Kolbotn som et eget prosjekt som kjøres parallelt med planlegging, 


prosjektering og bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.” 


Jernbanedirektørens vedtak er innarbeidet i Jernbaneverkets sluttrapport for 


utredningsarbeidet og danner grunnlag for utarbeidelse av planprogram og videre offentlig 


planbehandling. 


  


                                                 
3 Sitat fra regjeringens pressemelding 13.03.2009 om Nasjonal Transportplan 2010 – 2019. 
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A.1.4 Tiltakshaver 


Jernbaneverket er tiltakshaver for nytt dobbeltspor Oslo S - Ski. Det er opprettet en egen 


prosjektorganisasjon i Jernbaneverkets utbyggingsdivisjon for å ivareta planlegging og 


utbygging av tiltaket. Det er opprettet to interne rådgivende organ, Prosjektrådet og 


Fagrådet, som skal følge arbeidet. Alle dokumenter skal forelegges disse før de legges frem 


for beslutning i Jernbaneverkets ledelse.  Prosjektorganisasjonen har engasjert eksterne 


konsulenter som faglige rådgivere. 


 


Figur 3-A. Prosjektorganisasjonen for nytt dobbeltspor Oslo – Ski, Follobanen 
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A.2. FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGINGEN 


A.2.1 Overordnede planer og retningslinjer 


De overordnede planer og retningslinjer som anses å være mest relevant for plansaken er 


referert i dette avsnittet. Oversikten er derfor ikke uttømmende. 


Forskrift om konsekvensutredninger (1. juli 2009) 


Forskriften innebærer at krav om konsekvensutredning skal integreres i arealplanleggingen. 


Krav til konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling 


av forslag til plan- og utredningsprogram. Planprogrammet gjør rede for formålet med 


planen, behovet for utredninger og opplegg for medvirkning.  


Follobanen er utredningspliktig i hht vedlegg I til forskriften – Infrastrukturtiltak, pkt 23: 


Jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Investeringer i infrastruktur med en kostnad på mer 


enn 500 millioner kr. 


Forskrift om rammer for vannforvaltningen 


Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 


mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, i henhold til EUs 


vanndirektiv. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner 


med tilhørende tiltaksprogrammer med den hensikt å oppfylle miljømålene, og sørge for at 


det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.  


Forskriften har relevans fordi tiltaket passerer gjennom nedslagsfeltet til Gjersjøen som er 


drikkevannskilde for Ås og Oppegård kommuner. 


Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) 


Lovens geografiske utstrekning berører deler av tiltaket i Oslo og Ski kommuner. Det vil 


derfor bli aktuelt å søke om dispensasjon fra loven for å gjennomføre tiltaket. Etter samtykke 


fra Miljøverndepartementet kan offentlige infrastrukturanlegg bygges innenfor lovens 


geografiske virkeområde (§ 7 – 4. ledd). 


Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 


Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik:  


 vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et 


område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse 


 andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for 


vassdragets verneverdi 


 


Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 


I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen.  


Bestemmelsen om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører 


informasjons- og medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker disse 
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reglene på flere viktige punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av den enkelte 


kommune i samarbeidet med tiltakshaver. 


 


 


A.2.2 Regionale mål og strategier 


Fylkeskommunene, samarbeidsalliansen Osloregionen og Follokommunene har alle 


målsetninger hvor jernbanen spiller en viktig rolle. Østlandssamarbeidet, bestående av 


fylkeskommunene; Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og 


Østfold er enige om: 


 å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa. 


 å sikre en balansert og bærekraftig utvikling innen regionen gjennom utvikling av en 


flerkjernestruktur. Dette vil minske presset på hovedstadsområdet (Oslo og Akershus) 


og styrke resten av regionen.  


Jernbane som grunnstamme i kollektivtransporten står som en viktig premiss i strategiske 


dokumenter fra Østlandssamarbeidet. Samarbeidsalliansen Osloregionen har som mål å 


styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa med et 


arealeffektivt utbyggingsmønster basert på en flerkjernet utvikling. Transportsystemet skal 


både knytte den flerkjernete strukturen sammen, knytte Osloregionen til resten av landet og 


videre til utlandet. Utbyggingsmønsteret skal bla. ta utgangspunkt i raske, skinnegående 


transportmidler med stor kapasitet. 


I fylkesplan for Akershus (2004-09) er en sentral målsetting at kollektivtrafikken skal ta en 


betydelig del av trafikkveksten, spesielt på de tyngste reiserelasjonene. Strategien for å 


oppfylle dette målet, er bl.a at jernbanen skal være ”ryggraden” i kollektivsystemet. 


Fylkeskommunen ønsker at jernbanestrekningene mot sør og vest skal prioriteres foran 


utbygging av hovedvegnettet langs disse strekningene.  


Østfold fylkeskommune har vedtatt fylkesplan ”Østfold mot 2050” (behandlet høsten 2008). 


Planen bygger på de overordende målene for areal- og transport for Østlandssamarbeidet og 


Osloregionen.  


Samferdselsstrategi for Follo  


Kommunene i Folloregionen utarbeidet i 2003 en felles samferdselsstrategi for årene 2003 --


2015. I utredningen prioriteres de viktigste samferdselstiltak:  


 Nytt dobbelt jernbanespor Oslo - Ski  


 Samferdselsinvesteringer i jernbanetettstedene  


 Riksvei 152 – Folloregionens stamvei  


 Bedre og mer samordnet bussnett i regionen  


 Regionalt sykkelveisystem  


 


Det nye dobbeltsporet vil være ryggraden i kollektivtransportsystemet og ha stor betydning 


for frekvens, reisetid, komfort og punktlighet. Investeringer i veinettet, bussterminaler og 


parkering i jernbanetettstedene fremheves som viktige supplementer til utbygging av 


stasjonsområdene, for at de skal bli velfungerende kollektivknutepunkter. Når det gjelder 
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bussnettet er det fokus på de tverrgående forbindelsene inn mot region- og 


kommunesentrene.  


 


A.2.3 Lokale mål og strategier 


Oslo kommune 


Kommuneplanen for Oslo, ”Oslo mot 2025”, vedtatt av bystyret i 2008 har som en av sine 5 


viktige strategier å ”Bidra til at Osloregionen får en samordnet areal- og transportstrategi”. I 


strategien heter det bl.a: 


”En samordnet areal- og transportstrategi og en bedret regional mobilitet innen 


Osloregionens bolig-, service og arbeidsmarked, fordrer et intensivert og forpliktende 


samarbeid mellom kommunene og utbyggerne i regionen. Det samme gjelder for stat 


og kommune innenfor både veg- og kollektivsektoren. Byutviklingen i Oslo og i 


regionen for øvrig må bygge videre på banenettet som ryggrad og kommunen må 


fortsatt prioritere de regionale utviklingsområdene og knutepunktene i planavklarings- 


og transportsammenheng”.  


Oppegård kommune 


Utvikling av Kolbotn som kommunesenter med knutepunktsstasjon står sentralt i Oppegård 


kommunes Kommuneplan 2007-2019. En sentral strategi er å være aktiv gjennom 


utarbeidelse av helhetlig plan for Kolbotn sentrum øst. Kommunen vil også samarbeide med 


Jernbaneverket og Statens vegvesen i utvikling av sentrum. I utvikling av Kolbotn sentrum 


øst skal det bla. tas hensyn til Kullebunden gård og Kolbotn stasjon. 


Togtilbudet vil måtte utvides i takt med utviklingen i Oppegård kommune. Denne vil igjen 


være avhenging av og en konsekvens av forbedret kollektivtransporttilbud. Kolbotn stasjon er 


et viktig kollektivknutepunkt for Oppegård kommune. Knutepunktet er derfor av betydning for 


utvikling av kommunen og for transport av pendlere på en miljøvennlig og effektiv måte.  


Ski kommune 


Ski kommuneplan 2007-2019 har som et av sine hovedmål at Ski skal ha en bærekraftig 


utvikling som gir økonomisk grunnlag for tilstrekkelig service, tjenesteyting og kulturtilbud til 


innbyggerne. Regionsenteret Ski skal utvikles til en by med et levende og tilgjengelig 


sentrum for alle, og tilby et bredt spekter av offentlige tjenester, kultur, handel og service. 


Kommuneplanen slår fast at det skal utarbeides en egen sentrumsplan for Ski. Dette 


arbeidet ble påbegynt i 2008, og vil bli samordnet med kommunedelplan for Oslo- Ski og 


med rullering av Ski kommuneplan, som har formell oppstart høsten 2009.  


Både sentrumsplan og ny kommuneplan vil fokusere på utvikling av Ski som 


kollektivknutepunkt, med stasjonsområdet som nav. Utvikling av stasjonsnære 


arbeidsplasser vil bli tillagt stor vekt. Tilfanget av boliger i sentrum skal avstemmes mot 


øvrige behov og funksjoner som skal dekkes i de sentrums- og stasjonsnære områdene.  
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Ski kommune har i sin Klima- og energiplan 2009-2013 nedfelt et hovedmål om å redusere 


CO2-utslipp fra transport bl.a. ved å forbedre kollektivtilbudet, herunder å arbeide for nytt 


dobbeltspor Oslo – Ski. 


 


A.2.4 Jernbaneverkets mål og premisser 


Overordnede mål 


I de siste årene har det generelt vært en kraftig vekst i jernbanetransporten i Norge, både for 


person- og gods. Økt bruk av jernbanetransport er viktig for å nå Stortingets og Regjeringens 


mål om et mer effektivt og bærekraftig transportsystem.  Kapasiteten på dagens jernbanenett 


er imidlertid fullt utnyttet på de trafikktunge strekningene. Det er ikke plass til flere tog, og 


veksten har derfor vært svært begrenset.  


Strategien er i første omgang å bygge ut jernbanenettet rundt de største byene og i 


Østlandsregionen. Togtrafikken på de lange strekningene er avhengig av en velfungerende 


infrastruktur på Østlandet. En målrettet innsats her vil komme resten av jernbanetrafikken til 


gode. Denne satsingen vil også være nødvendig dersom det senere besluttes å bygge ut et 


høyhastighetsnett i Norge.   


Jernbaneverkets stamnettutredning (mot 2040) legger til grunn at Sørkorridoren med 


Follobanen og Østfoldbanen skal utgjøre grunnstammen for kollektivtrafikktilbudet i Oslo, 


Akershus, Østfold og mot Sverige. For lokal- og regiontrafikken innebærer dette at tilbudet 


må karakteriseres av høy avgangshyppighet, høy punklighet, tilstrekkelig setekapasitet og 


kort reisetid.  


 


 


 


 


Illustrasjonsfoto (Jernbaneverket) 


Mål for Follobanen 


Kapasiteten på dagens Østfoldbane er stedvis mer enn fullt utnyttet. Det gjelder særlig 


mellom Oslo S – og Ski. Nesten halvparten av banen har en hastighetsstandard lavere enn 


100 km/t.   


Hovedmålet for tiltaket er å øke jernbanens kapasitet både for person- og godstrafikken i 


Sørkorridoren og redusere reisetiden. Follobanen er en forutsetning for gjennomføringen av 


Oslopakke 2 og 3 og et forbedret kollektivsystem i regionen. Utbyggingen vil gi mulighet for 


et samspill mellom dagens Østfoldbane og Follobanen med separering av lokalt stoppende 


tog fra knutepunktsstoppende tog. Dette gir en effektiv avvikling av togtrafikken og det kan 


etableres et skreddersydd og markedstilpasset transporttilbud både lokalt og regionalt.  
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Follobanen og tiltak på Østfoldbanen skal gi: 


 Mer gods på bane  


 Et betydelig bedre togtilbud med økte trafikkandeler for toget 


I Stamnettutredningen gjelder følgende mål for Sørkorridoren fram mot 2040: 


 Punktlighet: Generelt for lokaltogtrafikken er ambisjonen for 2040 et stabilt nivå på 


minimum 95 % (dvs. mindre enn 95 % av togene skal være mer enn 3 min. forsinket). 


 Kjøretidsmål: Oslo- Fredrikstad reduseres fra dagens 1:05 timer til 45 minutter. Oslo-


Halden reduseres fra 1:42 timer til under 1:10 timer og Oslo – Ski reduseres fra 22 


minutter til 9 minutter for hurtigste tog 


 Frekvensmål: Det skal kunne tilbys minst kvartersfrekvens mellom Oslo og Ski. 


Videre skal det tilbys halvtimes frekvens mellom Oslo og Fredrikstad i første omgang, 


deretter til Halden. På østre linje Oslo - Mysen skal det tilbys halvtimesfrekvens. 


 Kapasitet for gods: banen skal kunne avvikle en tredobling av dagens godsvolum 


mellom Oslo og utlandet.  


Follobanen – første trinn i høyhastighetsbaneprosjektet 


Jernbaneverket har fremlagt en utredning om høyhastighetsbaner i Norge. En av de aktuelle 


traseer som er vurdert er forbindelsen Oslo – Gøteborg og videre mot Europa. Dette er 


vurdert til å være den mest lønnsomme av de undersøkte traseer. Denne er basert bl. a. på 


utbygging av nye dobbeltspor på strekningen Oslo – Ski og på strekningen Sandbukta – 


Moss – Såstad. Fra Råde til grensen med Sverige forutsettes bygget et nytt enkeltspor. Det 


er lagt til grunn at høyhastighetstoget i utgangspunktet ikke har stopp mellom Oslo S og 


Moss.  


Det er stilt krav til de tekniske utredningene om å vurdere om Follobanen kan inngå i et 


fremtidig høyhastighetsnett i Norge ved at tekniske og kostnadsmessige konsekvenser av 


hastigheter på mer enn 250 km/t skal derfor utredes. Dette er forhold som vil bli vurdert som 


del av hovedplanarbeidet og vil bli redegjort for i plan- og utredningsdokumentasjonen. 


Tekniske premisser for Follobanen og tiltak på Østfoldbanen 


JBVs Tekniske Regelverk er basis for prosjektering av den nye Follobanen, samt eventuelle 


omlegginger av Østfoldbanen. Follobanen skal dimensjoneres for alle togtyper.  


Dimensjonerende linjehastighet for 250 km/t skal utredes for Follobanens gjennomgående 


hovedspor. 


Mulig dagstrekning 


Tunnelstrekningen kan bli ca 19 km lang. Derfor ønsker Jernbaneverket å vurdere 


muligheten for en dagstrekning mellom Oslo og Ski av hensyn til sikkerheten. Ved uønskede 


hendelser i tunnelen vil hele tunnelen være et ulykkesområde. Dersom tunnelen kan deles i 


to tunneler, vil tog som befinner seg i den delen som ikke er berørt av en hendelse kunne 


unngå evakuering og kan trekkes ut til nærmeste stasjon (Ski eller Oslo S). Hvordan 


sikkerhetsspørsmålet blir løst er avhengig av valg av om en dagstrekning blir aktuelt, valg av 


tunneltverrsnitt, samt drivemetode og evt. kombinasjon av drivemetoder.  
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Gjennom utredningsarbeidet er det foretatt tekniske vurderinger knyttet til tunnelkonsept på 


et overordnet nivå. Videre vurderinger av dette skal gjennomføres som del av arbeidet med 


hovedplanen både ut i fra rømningstekniske behov og av hensyn til fremtidig drift og 


vedlikehold.  


 


A.2.5 Helhetlig løsning   


Follobanen i samvirke med Østfoldbanen 


Follobanen vil sammen med Østfoldbanen være en viktig del av kollektivtransportsystemet i 


Folloregionen. Det blir viktig å få til et godt samspill mellom Østfoldbanen og Follobanen, 


hvor pendlernes behov for hyppige avganger og hurtig fremkomst skal vurderes opp mot 


regiontogtrafikken og Inter-citytog-trafikken samt til Europa. 


Bygging av Follobanen gir et firespors jernbanesystem mellom Oslo S og Ski. Samspillet 


mellom Østfoldbanen og Follobanen skaper muligheten for et styrket togtilbud lokalt, 


regionalt og internasjonalt. Lokaltogene vil trafikkere Østfoldbanen, mens raske region – og 


utenlandstog skal benytte Follobanen. Dette medfører blant annet at alle stasjonene på 


Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski, inkludert Kolbotn og Vevelstad, vil få et vesentlig bedre 


togtilbud enn i dag. Godstog skal kunne kjøres på begge banene, og det kan dermed 


etableres et fleksibelt rutetilbud også for godstrafikken.  


For best mulig utnyttelse av den økte kapasiteten som to nye spor på strekningen mellom 


Oslo – Ski vil gi, forutsettes det en separering av tog sortert etter fremføringshastighet. Tog 


med høy fremføringshastighet vil benytte Follobanen, mens tog med lav fremføringshastighet 


og/ eller mange stopp undervegs vil benytte Østfoldbanen. På de tider av døgnet hvor 


trafikken er liten, kan også tog med lav fremføringshastighet (godstog) benytte Follobanen. 


Østfoldbanen ligger med alle sine lokalstasjoner sentralt i forhold til store og mer eller mindre 


sammenhengende boligområder på strekningen. Jernbaneverket mener at dette markedet 


bør betjenes med et standard lokaltogtilbud. Med høy frekvens på lokaltogtilbudet vil dette gi 


rask og effektiv transport både inn til Oslo S og videre mot Nationaltheatret, Skøyen, Lysaker 


og stasjonene i Vestkorridoren. 


Samspillet med fordeling av tog på Follobanen og Østfoldbanen bidrar til en rendyrking av 


tilbudet til både det lokale og det regionale markedet. 


Follobanen og forholdet til Oslo S og Oslotunnelen 


Oslo S er en sentralstasjon med både gjennomgående spor (2-13) og terminerende spor (1 


og 14-19). Alle sporene på stasjonen (1-19) er i dag i bruk til persontrafikk. 


Avhengig av type tog og kundebetjening (lokal-, region- og utenlandstog) vil også tog fra 


Follobanen, i likhet med dagens Østfoldbane, benytte enten gjennomgående eller 


terminerende spor på Oslo S. For å opprettholde denne fleksibiliteten må Follobanen kunne 


nå de fleste sporene på stasjonen og Oslo S og Oslotunnelen vil da håndtere forutsatt trafikk 


for Follobanen.  
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Fra tunnel i Ekebergåsen vil innføringen av Follobanen til Oslo S skje gjennom 


dagens forbindelse ved Middelalderparken (Klypen). Traséen føres under Loenga og vil i stor 


grad kunne overbygges. Alternativ innføring ved Dyvekesvei vil også ligge under bakkeplan. 


Det nye dobbeltsporet vil derfor ikke skape nye barrierer i disse områdene. 


 


Figur 4-A. Togtrafikk fra Østfoldbanen til Oslo S, Oslotunnelen og Alnabru i dagens situasjon. 


 


Figur 5-A. Togtrafikk til Oslo S, Oslotunnelen og Alnabru etter at Follobanen er bygget. 


I et lengre perspektiv (30-40 år) vil det være behov for å etablere ny forbindelse for 


togtrafikken vestover gjennom Oslo. Dyptunnel kan være en aktuell løsning. Follobanen/ 
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Østfoldbanen vil komme dypt i området ved Loenga/Klypen, slik at det kan være mulig å 


videreføre Follobanen/ Østfoldbanen i en ny tunnel mot vest som ledd i kapasitetsøkende 


tiltak på lengre sikt. Jernbaneverket har startet opp arbeidet med en konseptutredning av 


langsiktige kapasitetsbehov i det sentrale Oslo-området. 


Kollektivandeler – knutepunktsutvikling, stasjonsutvikling langs Østfoldbanen 


For å møte den forventede befolkningsveksten i regionen må kapasiteten i jernbanenettet 


økes i takt med transportbehovet. Jernbanen kan erstatte store, arealkrevende veganlegg. 


Siden målet er å ta veksten i transportbehovet på bane i fremtiden, må sportilgangen for 


både persontrafikk og godstrafikk økes. Samtidig må det generelt legges til rette for mating til 


de viktigste knutepunktene langs Østfoldbanen. 


Utnyttelsen av et forbedret jernbanetilbud vil i stor grad være avhengig av 


tilbringertjenestene. Hensiktsmessige kollektivknutepunkt med god busstilgjengelighet vil 


derfor være en forutsetning for dette.  


Etablering av ny knutepunktstasjon på Kolbotn vil fylle et behov som ikke er tilfredsstillende 


løst i dagens situasjon. Nytt knutepunkt på Kolbotn vil forsterke muligheten til å overføre en 


større andel reisende fra veg til jernbane. Forutsetningen er da at dette følges opp med 


tilstrekkelige driftsmidler til matebuss og jernbane. Ytterligere tiltak som øker kollektivandelen 


for jernbanen kan gjennomføres på de fleste stasjoner på Østfoldbanen fra Hauketo i nord til 


Ski i Sør. Jernbaneverket utarbeider et Handlingsprogram for perioden 2010-19 og har 


invitert kommunene til å komme med innspill.  


 


A.2.6 Grensesnitt mellom kommunene 


Tiltaket vil berøre to eller tre kommuner avhengig av alternativ. Tiltaket vil i ulik grad gi 


virkninger i en kommune som også kan ha betydning for nabokommunen.  


Gjennom plan- og utredningsarbeidet vil grensesnittsforhold kartlegges, enten som følge av 


forhold som er registrert og dokumentert, eller som følge av innspill og bemerkninger knyttet 


til informasjonsarbeidet, i møter med berørte parter, lag og foreninger, og i forbindelse med 


offentlig ettersyn i de ulike planfasene.  


Foreløpig er det registrert tre grensekryssende problemstillinger i Oppegård og Ski:  


 Friluftsinteresser er knyttet til felles bruk av marka. E6 er en barriere mellom 


Oppegårdsmarka og Skimarka. Det er mulig at Follobanen vil kunne forsterke denne 


barrieren dersom en eventuell dagstrekning bygges i området ved Taraldrud  


 Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner. Nedslagsfeltet er 


lokalisert til både Oppegård og Ski kommuner. Tiltak som forhindrer utslipp til vann og 


grunn både i anleggsfasen og driftsfasen er svært viktig å utrede. 


 Støy i en eventuell dagstrekning vil kunne påvirke arealer i nabokommunen 
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A.2.7 Lokale forhold med betydning for totalløsningen 


Generelt er det viktig at kommunene ser verdien av tiltaket i forhold til sitt arbeid med 


arealutvikling i den enkelte kommune. Fortetting langs eksisterende Østfoldbane og omkring 


stasjoner vil bidra til å forsterke den samfunnsnytten som investeringen i Follobanen 


representerer. Tiltaket frigjør kapasitet på Østfoldbanen som vil gi mulighet til et langt bedre 


kollektivtilbud enn i dag. 


Lokale forhold som bare har lokal virkning er behandlet i planprogrammene for den enkelte 


kommune. 


Det er opprettet et felles elektronisk ”prosjekthotell” hvor kommunene, Jernbaneverket og 


rådgiverne kan utveksle dokumenter og grunnlagsmateriale. 


Oslo S, Gamlebyen og Middelalderparken, Alna Miljøpark  


Oslo S er Norges viktigste knutepunkt for persontrafikk. Byggingen av Follobanen må i minst 


mulig grad påvirke trafikkavviklingen. Samtidig skal tiltaket kunne gjennomføres med minst 


mulige negative konsekvenser for fornminneområdet ”Middelalderbyen” og kulturmiljøet i 


Gamlebyen.  


Videre er det en utfordring å kombinere jernbanetiltaket med viktige byutviklingsplaner for 


området Gamlebyen og Middelalderparken, etableringen av et kulturhistorisk museum og 


intensjonene i gjeldende plan for Bjørvika. 


Kolbotn knutepunkt 


Jernbaneverket har igangsatt organiseringen av planlegging og prosjektering for utvikling av 


Kolbotn knutepunkt som et eget prosjekt. Prosjektet er i startfasen. Prosjektet skal 


gjennomføres i samarbeid med Oppegård kommune. Et kollektivknutepunkt på Kolbotn vil 


forsterke jernbanens betydning som aktør i kollektivtrafikken i Sørkorridoren. 


Jernbaneverket har som intensjon å bidra til å utvikle et lokalt styrket kollektivknutepunkt på 


Kolbotn, med jernbanestasjon som et sentralt hovedelement. Utvikling av stasjonen har som 


mål å generere flere reisende med tog. I tillegg skal det tilstrebes å bygge opp under en 


arealutvikling og utbygging som styrker Kolbotn som tettsted og knutepunkt.  


Ski og Ski stasjon 


Ombygging av Ski stasjon skal gjennomføres som en integrert del av Follobanen. Men siden 


Ski stasjon har en vedtatt reguleringsplan, er ikke prosjektet en del av plan- og 


utredningsarbeidene for Follobanen. Skulle det vise seg at det er behov for endringer i 


gjeldende plan for Ski stasjon, vil dette måtte behandles som egen plansak i Ski kommune.  


Jernbaneverket har som intensjon å bidra til å utvikle et styrket kollektivknutepunkt på Ski, 


med jernbanestasjon som et sentralt hovedelement. Utvikling av stasjonen har som mål å 


generere flere reisende med tog. I tillegg skal det tilstrebes å bygge opp under en 


arealutvikling og utbygging som styrker Ski som tettsted og knutepunkt.  
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A.3 TILTAKSBESKRIVELSE 


A.3.1 Alternativer som legges til 


grunn for plan- og 


utredningsarbeidet 


I forarbeidene til revisjon av Hovedplanene 


for Follobanen har Jernbaneverket arbeidet 


med alternativer og varianter. Ved 


utleggelsen av dette dokumentet er to 


hovedalternativer for trasekorridorer 


aktuelle å utrede videre.  


Hovedalternativene kan i noen grad 


kombineres. Dette gjelder innføring av 


Follobanen til Oslo S, mulighet for en 


dagstrekning, og innføring til Ski stasjon.  


Follobanen skal omfatte nødvendige tiltak 


slik at det senere er mulig å kunne bygge 


en sporforbindelse mellom Østfoldbanen og 


Follobanen til Bryn (”Bryndiagonalen”).  


Gjennom utredningsarbeidet vil 


planområdet bli definert presist. 


 


Alternative hovedtraséer  


Tiltaket har to alternative trasekorridorer 


mellom Oslo og Ski. Et alternativ med en 


sammenhengende dyp tunnel uten 


dagstrekning, og et alternativ med grunn 


tunnel delt i to med en dagstrekning ved 


Taraldrud i Ski kommune. 


Begge alternative trasekorridorer har 


alternative løsninger for innføring av 


Follobanen til Oslo S og til Ski stasjon (se 


figur 6). 


Oversiktsplan og lengdeprofil som viser 


hvor dypt alternativene ligger, er trykte 


vedlegg til planprogrammet. 


  


 
Figur 6-A. Oversiktskart som viser alternative 
trasekorridorer 
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Innføring til Oslo S 


De alternativene for innføring til Oslo S som best oppfyller de funksjonelle, tekniske og 


økonomiske mål som er gitt for prosjektet, er:  


 Loenga og Minneparken  


 Dyvekes vei gjennom Minneparken ved Ladegården  


Alternativene har ikke fått sin endelige utforming. Nærmere beskrivelse av alternativer med 


varianter finnes i den lokale delen av planprogrammet for tiltaket i Oslo kommune. 


 


Innføring til Ski stasjon 


Det er to alternativer for innføring av Follobanen til Ski stasjon. Disse er plassert enten øst 


for eller vest for Østfoldbanen. 


Jernbaneverket har definert det som viktig å etablere et kapasitetssterkt kryssingsområde 


nord for Ski stasjon, både for kunne knytte sammen Østre linje og Follobanen, og for en 


fleksibel avvikling av godstrafikk på Follobanen og Østfoldbanen. På dagstrekningen nord for 


Ski stasjon planlegges det en slik overkjøringsmulighet.  


”Bryndiagonalen” 


Bryndiagonalen er ikke en del av plantiltaket Follobanen, og Jernbaneverket vil gjennomføre 


et utredningsarbeid som et eget prosjekt for Bryndiagonalen. Dette for å kunne ta stilling til 


den fremtidige anvendelsen både for gods- og persontrafikk.   


Bryndiagonalen vil kunne sikre en fullverdig jernbanetilknytning mellom Østfoldbanen og 


Follobanen til Hovedbanen og Alnabru, slik at godstog skal kunne bruke både Østfoldbanen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 7-A. Lengdeprofil som viser både dyp tunnel og tunnel med 
dagstrekning ved Taraldrud. Rutenett er 50m i høyde- og 500m lengderetning. 
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og Follobanen i fremtiden.  Tiltaket vil omfatte forberedende arbeider i Ekebergåsen slik at 


en utbygging av en Bryndiagonal senere vil kunne gjennomføres uten ulempe for trafikken på 


Follobanen. 


A.3.2 Sammenlikningsgrunnlaget / 0-alternativet 


Sammenlikningsgrunnlaget skal i prinsippet representere forventet utvikling gitt at en ikke 


gjennomfører tiltaket. Det tas utgangspunkt i dagens trafikk og forventet vekst frem til 


sammenlikningsåret 2025, legges til grunn. For jernbanetrafikken er NSBs ruteplan for 2012 


grunnlaget. Alle pågående investeringstiltak, alle relevante tiltak i gjeldende NTP og andre 


tiltak i andre sektorplaner innefor gjeldende NTP forutsettes gjennomført. 


A.3.3 Drivemetoder for tunnelen og behov for arealer i anleggsfasen  


Jernbaneverket har gjennom flere prosjekter i tettbygget strøk fått den erfaring at 


anleggsfasen er svært viktig for nærmiljøet langs linjen som skal bygges. Som grunnlag i 


utredningsfasen er det definert et konsept som baserer seg på ett sprengt løp. Dersom 


vurderinger av tunnelkonsept konkluderer med en anbefaling om å bygge to separate løp, vil 


det utløse behov for nærmere utredninger. Utredninger av bruk av tunnelboremaskin (TBM) 


sammenliknet med konvensjonell sprenging vil da gjennomføres.  


Valg av drivemetode er avgjørende for arealbehovet i anleggsfasen. Valg av drivemetode er 


avhengig av valg av tunneltverrsnitt. Aktuelle kombinasjoner av tunneltverrsnitt og 


drivemetoder er vist i figur 8. 


 


 


 


Illustrasjon: Dr.Ing Aas-Jakobsen AS. 







Dok nr:             UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                                 00-A 
Dato:                            05.02.2010 
Side:                             34 av 143 


Planprogram 


 
Follobanen 


Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


 


 


Alternativ A2 ble lagt til grunn for utredningsfasen og de samfunnsøkonomiske vurderingene 


som ble gjennomført. Konseptene for tunneltverrsnitt/drivemetode som er aktuelle å vurdere i 


det videre arbeid er A2, B1 og B2. Alternativene A2 og B2 vil kreve samme løsning for 


anleggsdriften fordi begge alternativer er basert på konvensjonell sprengning. Byggetiden er 


beregnet til 5-6 år. Ved bruk av konvensjonell sprengning vil det være nødvendig å drive 


tunnelarbeidene fra syv til åtte tverrslag (atkomsttunneler) med tilhørende anleggsområder 


ved portalene i tillegg til tunnelportalene ved Oslo S og i Ski. Plassering og dimensjonering 


av disse områdene vil foregå samtidig med plan- og utredningsarbeidene. 


Velges alternativ B1 innebærer det at hele tunnelanlegget kan bli drevet med fire 


bormaskiner fra et tverrslag ved Åsland i Oslo. Dimensjonering av anleggsområdet knyttet til 


denne drivemetoden er vurdert og det er sannsynlig at større deler av Åsland pukkverks 


område må brukes som midlertidig anleggsområde. Det kan også være aktuelt å drive deler 


av tunnelen med boremaskin, supplert med tverrslag og konvensjonell sprenging på andre 


deler av tiltaket. 


 


 


Figur 8-A. Alternative tunnelprofiler og drivemetoder som utredes. 
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Figur 9-A. Oversiktskart som viser foreløpig plassering av 
rigg- og anleggsområder, samt tunneler for eventuelle 
tverrslagorganisering og gjennomføring av planarbeidet 
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A.4 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET 


 


A.4.1 Planprogrammet  


Tiltaket er lokalisert i tre kommuner og to fylker. Dette krever en koordinert planprosess for å 


kunne gjennomføre tiltaket slik det er forutsatt i NTP 2010-19. Planprogrammet er derfor 


utformet med en fellesdel i tillegg til en lokal del for hver kommune. I de lokale delene vil en 


finne drøfting av aktuelle temaer både for prissatte og ikke prissatte konsekvenser og forslag 


til relevante utredningstemaer. Temaene vil både dekke helheten og lokale forhold. 


Grenseoverskridende temaer, som er temaer som er felles for to eller alle de tre 


kommunene, vil derfor kunne finnes med identisk tekst i flere deler av planprogrammet. 


A.4.2 Behandling av planprogrammet 


Planprogrammet er utarbeidet av Jernbaneverket som tiltakshaver, i samarbeid med 


kommunene. Jernbaneverket har tatt som utgangspunkt at planprogrammet skal fastsettes 


av SamferdseIsdepartementet (SD). Dette skjer etter samråd med Miljødepartementet (MD) 


og kommunene. Beslutningen om at planprogrammet skal fastsettes av (SD) er begrunnet 


med et ønske om en effektiv forutsigbar planprosess. Beslutningen er tatt med henvisning til 


forskrift om konsekvensutredning av 26.juni 2009,§ 18 annet ledd: 


§ 18. Avklaring og endring av rollen som ansvarlig myndighet  


Dersom hensynet til ivaretakelse av nasjonale eller viktige regionale hensyn tilsier det, eller 


planen eller tiltaket omfatter flere kommuner eller fylker, kan Miljøverndepartementet 


bestemme at en annen myndighet enn den som fremgår av forskriften skal være ansvarlig 


myndighet. En slik beslutning skal fattes i samråd med berørte myndigheter.” 


A.4.3 Videre planprosess 


Gjennomføring av tiltaket etter NTP 2010-19 forutsetter at det holdes et høyt tempo i 


planprosessen. Tidsrammen er stram og er basert på at planleggingen gjennomføres uten 


unødige forsinkelser.  


MD har i samråd med SD anbefalt at SD tar stilling til den videre planprosess i tilknytning til 


fastsettelsen av planprogrammet, og i samråd med kommunene. Jernbaneverket ber derfor 


om synspunkter på to alternative gjennomføringsmodeller for den videre planprosessen.  


Alternativ 1 


Planprosessen består av utarbeiding av kommunedelplaner med konsekvensutredning for 


tiltaket i Oppegård og Ski. I Oslo kommune skal det utarbeides reguleringsplaner med 


konsekvensutredning. Endelig valg av trasé skal avklares gjennom henholdsvis 


kommunedelplan (Oppegård og Ski) og reguleringsplaner (Oslo).  


For Oslo kommune vil prosessen bestå i å utarbeide planprogram og deretter alternative 


reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredning. Oslo kommune ønsker å kunne 


benytte regulering på to nivåer, Områderegulering (Lov om planlegging og 


byggesaksbehandling § 12.2) og detaljregulering (§12.3) for utvalgte områder. 
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Grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplaner vil være teknisk plan godkjent av 


Jernbaneverket. For reguleringsplaner vil detaljplaner bli lagt til grunn. Revidert hovedplan og 


detaljplaner vil beskrive de tekniske løsningene og anleggsgjennomføringen for prosjektet. 


Alternativ 2 


Det gjennomføres en konsekvensutredning etter fastsatt planprogram. Denne 


konsekvensutredningen legges til grunn for at SD fastsetter hvilket trasealternativ som skal 


reguleres. Det utarbeides deretter reguleringsplaner i hver kommune som blir gjenstand for 


politisk behandling i den enkelte kommune.  


 


A.4.4 Framdrift 


Jernbaneverket baserer sitt planarbeid på at reguleringsvedtak skal foreligge senest i 


desember 2011 i alle tre kommuner. Som beskrevet er det to alternativer for gjennomføring.  


 Figur 10-A. Overordnet framdriftsplan – Planprosess etter alternativ 1 (november 2009) 
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Planleggingen vil foregå parallelt i Oslo kommune, Oppegård kommune og Ski kommune.  


Jernbaneverket ønsker å tilstrebe en koordinert offentlig behandling. Primært vil det være 


fordelaktig med koordinert utlegg av dokumenter til offentlig ettersyn, både hva gjelder 


planprogram, kommunedelplaner i Oppegård og Ski, og reguleringsplaner i alle tre 


kommuner. Det vil være helt avgjørende for anleggsstart at det foreligger godkjente 


reguleringsplaner.  


 


Jernbaneverket ønsker å gjennomføre utbyggingen i en etappe med samtidig anleggsstart i 


alle tre kommuner. For å kunne ferdigstille tiltaket i løpet av planperioden 2010-19, må 


anleggstart skje primo 2013 for Follobanen. Anleggsstart i 2013 forutsetter at 


reguleringsplanene blir vedtatt i desember 2011 slik at grunnerverv kan gjennomføres før 


anleggstart.  


Anleggsarbeidene på Ski stasjon forventes å være i gang i 2012. Jernbaneverket forutsetter 


å starte utbygging av stasjonen i 2010/11, med etablering av hensettingsspor for å 


tilfredsstille NSBs behov i 2012. Dette inngår i det ordinære byggetrinn 1 for Ski stasjon.  


 


 


Figur 11-A. Overordnet framdriftsplan – Planprosess etter alternativ 2 (november 2009) 
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A.4.5 Samordning på tvers av kommunegrenser 


Tiltakshaver er ansvarlig for den faglige koordinering av planarbeidet på tvers av 


kommunegrensene.  


Som koordinator vil Jernbaneverket sørge for fellesmøter for de tre kommunene og at de tre 


kommunene blir orientert om det lokale og samlede planarbeidet i Jernbaneverket, den totale 


framdrift og prosess, og ellers tatt med i planarbeidet,  


 


A.4.6 Gjennomføring av utbyggingen – forhold til miljø og risiko 


Anleggsstart for Follobanen er planlagt til 2013 med ferdigstilling 2018. Det er vedtatt at 


gjennomføringen skal skje som en samlet utbygging og ikke i etapper. En optimal 


gjennomføring av anleggsfasen er lagt inn som en klar forutsetning. De tre kommunene vil 


være berørt av anleggsvirksomhet i hele byggeperioden, og tiltaket vil gi negative 


konsekvenser for nærmiljøet.  


Miljøbudsjett for Follobanen 


Med grunnlag i NTP 2010-19 og på oppfordring fra Samferdselsdepartementet har 


Jernbaneverket igangsatt et arbeid med utarbeidelse av et klimagassbudsjett for prosjektet. 


Dette innebærer å utvikle et metodeverktøy for å beregne klimagassutslipp som kan 


forventes ved bygging, vedlikehold, og drift av jernbaneinfrastruktur. Arbeidet med metode 


for klimagassbudsjettet pågår i samarbeid med Vegdirektoratet, Avinor og Kystverket og skal 


gi mulighet til å sammenligne utslipp mellom transportalternativ.  


Jernbaneverket ser også på muligheten for å utarbeide et miljøbudsjett der andre utslipp blir 


beregnet med samme metode. 


Miljøoppfølgingsprogram (MOP) 


Jernbaneverket vil i alle faser av prosjektet arbeide aktivt for å ivareta hensynet til 


omgivelsene. De viktigste temaene vil blant annet være: 


 sikring av anleggsområdene 


 anleggstrafikk, kjøreruter og kjøretidspunkter, hensyn til barns skoleveg 


 anleggsstøy, tidsavgrensning for støyende arbeider, hensyn til nærmiljø 


 avbøtende tiltak for å forhindre utslipp til vann og grunn, hensyn til naturmiljø  


 


MOP skal bidra til å ivareta hensynet til dem som bor og ferdes nær anleggsområdet. 


Programmet skal også ivareta hensynet til generelle samfunnsinteresser. Arbeidet med MOP 


starter tidlig i planarbeidet, men det endelige MOP vil først være klart i reguleringsfasen og 


vil følge det endelige reguleringsplanforslaget som eget dokument. 


Hensikten å redusere den usikkerheten som berørte omgivelser opplever i tilknytning til 


anleggsfasen og MOP legges til grunn i det videre arbeidet med planlegging og 


gjennomføring av tiltaket.  
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MOP vil også være et offentlig dokument som angir de tiltak Jernbaneverket Utbygging vil 


benytte for å gjennomføre prosjektet i henhold til det hovedmål som er satt for 


miljøoppfølging. Konkrete krav til entreprenører og detaljert opplegg for informasjon og 


oppfølging i forhold til omgivelsene vil bli utarbeidet i perioden fram mot byggestart. Innholdet 


i MOP vil inngå i alle entreprenørkontrakter.  


Som et viktig grunnlag for de tiltakene som foreslås i MOP, blir det gjennomført egne risiko- 


og sårbarhetsanalyser. På denne bakgrunn ble det vurdert mulige tiltak, utover allerede 


forutsatte forhåndsregler og tiltak.  


Risiko- og sårbarhetsanalyser 


Plan- og bygningsloven (PBL§ 4-3. ”Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse” – 


(ROS-analyse)) fastsetter at ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten 


påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik 


analyse. ROS-analysen omfatter en gjennomgang av hovedtemaene: 


Natur- og miljøforhold som: 


 Masseras i tunnel  


 Elveflom/Nedbør  


 Sårbar flora/verneområder  


 Vassdragsområder 


  


Menneskeskapte forhold som: 


 Vei, bru, knutepunkt  


 Vannforsyning 


 Område for friluftsliv  


 Støv og støy, trafikk  


 Forurenset grunn  


 Ulykker med farlig gods  


 Ulykke ved anleggsgjennomføring  


 Tiltaket som sabotasje-/terrormål 


 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 


 ROS-analyser gjennomføres i to etapper; en overordnet analyse som del av 


planprogramarbeidet og en detaljert analyse i forbindelse med reguleringsplan for valgt 


alternativ. Første trinn av ROS-analysen beskriver mulige konsekvenser av tiltaket så langt 


tiltaket er kjent. Analysen anvendes som et viktig grunnlag for utformingen av 


utredningsprogrammet.  


I analysen er uønskete hendelser identifisert og beskrevet mht sannsynlighet for- og 


konsekvensen av hendelsen. Aktuelle forebyggende tiltak for å forebygge og håndtere 


uønskete hendelser er beskrevet. 


Risikoen knytter seg generelt til egenskaper ved omgivelsene og egenskaper ved tiltakene. 


Det er vesensforskjellig risiko i utbyggingsfasen i forhold til driftsfasen. 


Risiko knyttet til gjennomføringsfasen, dvs anleggsarbeidene, er uønskete hendelser under 


håndtering av olje, drivstoff, sprengstoff osv. Det vil også bli utarbeidet en egen 


trafikksikkerhetsplan for anleggsfasen.  
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A.5 INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDVIRKNING  


Framdriften forutsetter en koordinert utarbeidelse og behandling og fastsetting av 


planprogrammet. Videre vil Jernbaneverket gjennomføre en koordinert plan- og 


utredningsprosess der nødvendig dokumentasjon og informasjonsmateriell blir utarbeidet.  


Kommunene skal delta i utarbeidelse av planene gjennom en prosess i en løpende dialog 


med Jernbaneverket. Det skal orienteres om progresjon i planarbeidet, og problemstillinger 


som reises av tiltakshaver så vel som av kommunene skal drøftes. Tiltakshaver vil også 


orientere om prosjektet i lokalpolitiske organer, etter avtale med kommunene.   


For å sikre en god og jevnlig involvering av berørte etater og interessenter, er det definert fire 


grupper av etater/interessenter. Disse vil bli involvert jevnlig underveis i prosessen, på noe 


ulik måte og med ulik frekvens.


Figur 12-A. Oversikt over involvering av eksterne aktører/interessenter. 


Planmyndigheter: Fellesmøter hvert halvår, samt separate møter med hver kommune 


knyttet til lokal prosess og utarbeiding av kommunedelplan/reguleringsplan. Hensikten er å 


sikre god lokal forankring og dialog på tvers av kommunegrensene/fylkesgrensen. Denne 


gruppen har vært involvert jevnlig allerede fra oppstart av arbeid med planprogram.      


Samarbeidsforum: Fellesmøter hvert halvår, samt enkeltmøter ved spesielle behov. 


Hensikten er å forankre planarbeidet hos aktuelle statlige myndigheter og 


kommuner/fylkeskommune som ligger i influensområdet for tiltaket. 


Fagmiljø/samferdsel: Fellesmøter hvert halvår, samt enkeltmøter ved behov. Hensikten er 


å se utforming av tiltaket i forhold til andre planer og tiltak i regionen, samt forankre tekniske 


forutsetninger knyttet til fremtidig drift og utforming.  


Interessegrupper: Informasjonsmøter for vel, lag og foreninger ved sentrale milepæler i 


arbeidet. Møtene kan tilpasses etter behov i hver kommune eller for et nærmere geografisk 


avgrenset område.  


Allmennheten og berørte vil bli sikret informasjon gjennom varsling og offentlig ettersyn i 


henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning, og ved prosjektets 


Jernbaneverket Utbygging


Follobaneprosjektet


Interessegrupper:


Organisasjoner


Velforeninger


Berørte grunneiere


Andre instanser


Fagmiljø samferdsel:


Jernbaneverket


Statens vegvesen


Oslopakke 2/3-sekretariatet


Ruter


NSB


Planmyndigheter: 


Oslo kommune


Oppegård kommune


Ski kommune


Akershus fylkeskommune


Samarbeidsforum:


Planmyndigheter


Statlige myndigheter


Østfold fylkeskommune


Regionalt råd
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informasjonsvirksomhet. Jernbaneverket ønsker en åpen prosess der alle interessenter skal 


kunne delta i planprosessen. 


Berørte og samarbeidspartnere skal oppleve at:  


 prosjektet er åpent 


 prosjektet informerer aktivt  


 informasjonen er lettfattelig, enhetlig og tilpasset målgruppene 


 


Prosjektet er organisert med en informasjonsstab som ivaretar kommunikasjonen med 


omverdenen.  Å besvare henvendelser fra befolkningen skal ha høy prioritet. Prosjektet vil 


sikre god informasjon til, og en god dialog med omverdenen gjennom: 


 Direkte kontakt: Møter (både særmøter og åpne informasjonsmøter), telefonsamtaler, 


orienteringer og befaringer  


 Direkte informasjon: Tilsendt skriftlig info, som brosjyrer, faktaark, nyhetsbrev, 


nabovarsler. 


 Indirekte informasjon: Tilgjengelig, skriftlig info som nettsider, distribusjon av brosjyrer 


til lokale møteplasser, skilt, video etc.     


 Media 


 


Direkte informasjon rettes mot interessenter som er direkte berørt, slik som grunneiere, 


naboer til det kommende anlegget, vel og organisasjoner og foreninger med interesser for 


prosjektet eller i prosjektets nedslagsfelt og omland. 


Offentlige informasjonsmøter skal avholdes i alle planfaser ved varsel om oppstart, ved 


offentlig ettersyn og ellers ved store milepæler og behov. Jernbaneverket vil stille opp til 


møter på forespørsel, og også ta initiativ til å møte og informere grupperinger og 


enkeltpersoner som berøres eller har interesse for prosjektet. Herunder kan blant annet 


berørte grunneiere, vel, miljø-, natur- og samferdselsorganisasjoner nevnes. 


Berørte parter og naboer vil også få tilsendt informasjonsmateriell om prosjektet i tilknytning 


til fasene i planprosessen. Det vil også bli distribuert nyhetsbrev/ nabovarsler i forbindelse 


med hendelser av lokal interesse.   


Indirekte informasjon skal være lett tilgjengelig for interesserte. Som eksempel på dette skal 


aktuelt informasjonsmateriell være tilgjengelig på bibliotek, rådhus, bydelskontorer og på 


Jernbaneverkets hjemmesider. Follobaneprosjektet vil også bli synliggjort i det offentlige rom 


ved plakater, skilt og lignende i tilknytning til stasjonene langs Østfoldbanen. Rapporter og 


planer skal legges ut på: 


www.jernbaneverket.no/follobanen  


 


Jernbaneverket vil søke medieoppmerksomhet, slik at omverdenen også får informasjon om 


prosjektet gjennom redaksjonell omtale. I tillegg annonseres oppstart og utlegging til offentlig 


ettersyn i lokalaviser i henhold til lovverket. 


  



http://www.jernbaneverket.no/follobanen
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B.1 INNLEDNING 


B.1.1 Hva er et planprogram 


Forslag til planprogram er det første dokumentet i planarbeidet for nytt dobbeltspor Oslo-Ski. 


For planområdet innenfor Oslo kommune skal planprogrammet legge grunnlaget for 


reguleringsplan med konsekvensutredning. 


Planprogrammet redegjør for formålet med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan 


planprosessen skal gjennomføres. Informasjons- og medvirkningstiltak legges også frem. 


Videre redegjør planprogrammet for hvilke alternativer som skal vurderes, utredningsbehov 


samt metoder som vil benyttes i utredningene. Planprogrammet skal skape forutsigbarhet og 


synliggjøre hva det planlegges for og hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet. 


Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn for å sikre at alle forhold ved 


reguleringsplanarbeidet blir ivaretatt. Innkomne uttalelser vil behandles før planprogrammet 


fastsettes. 


Fastsatt planprogram vil danne grunnlag for reguleringsplan med konsekvensutredning for 


nytt dobbeltspor Oslo Ski. 


 


B.1.2 Bakgrunn og målsetting 


Målet med tiltaket Follobanen er å etablere en høyhastighetslinje mellom Oslo S og Ski. 


Dette vil bidra til å frigjøre kapasitet på dagens Østfoldbane som er sterkt overbelastet. 


Follobanen vil sammen med Bryndiagonalen legge til rette for betydelig mer gods på bane. 


Østfoldbanens mest trafikkerte del er strekningen Oslo-Ski. Banen ble åpnet for trafikk i 


1879. Siden den gang er Østfoldbanen modernisert, men i hovedsak er traséen som for over 


125 år siden. Dagens Østfoldbane er en flaskehals for person- og godstrafikk inn til Oslo, og 


kapasiteten er mer enn 100 % utnyttet. Uten nytt dobbeltspor kan det ikke kjøres flere tog på 


strekningen enn i dag. 


Med Follobanen etableres et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Dermed økes antallet 


spor på strekningen fra to til fire. Follobanen gis høyhastighetsstandard, mens Østfoldbanen 


reserveres for lokaltogtrafikk. 


Ved å utvide fra to til fire spor blir det økt kapasitet, kortere reisetid og bedre punktlighet på 


en av Norges tettest trafikkerte strekninger. Utbyggingen av sørkorridoren vil komplettere et 


fire spors linjesystem i Oslo og Akershus. 


Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski er nødvendig for å gi et bedre togtilbud lokalt, regionalt 


og til utlandet. En kapasitets- og reisetidsforbedring vil gi nye muligheter for bosetting og 


regionsforstørring, og mer godstrafikk vil kunne overføres fra vei til bane. Etter utbyggingen 


blir raskeste reisetid til Ski på 9-11 minutter. Lokaltog skal fortsatt bruke dagens Østfoldbane, 


mens raske tog skal benytte det nye dobbeltsporet. 
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Regjeringen foreslår bygging av nytt dobbeltspor Oslo-Ski (Follobanen) i forslag til Nasjonal 


transportplan (NTP) for perioden 2010-19. Gjennomføringen skal skje innenfor planperioden 


med byggestart for Follobanen i 2013 og ferdigstillelse i 2018. 


 







Follobanen 
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


Planprogram  


Dok nr:       UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                           00-A 
Dato:                      05.02.2010 
Side:                       49 av 143 


 


B.2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET I OSLO KOMMUNE 


B.2.1 Planens innhold og avgrensning 


 


Figur 1-B. Forslag til planavgrensning i Oslo kommune. Planområdet dekker både alternative trasékorridorer, 
tverrslagstunneler og anleggsområder. Nøyaktig planavgrensning må vurderes nærmere gjennom det videre 
planarbeid. 
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Formål med planarbeidet 


Det skal utarbeides teknisk plan for alternativene som er beskrevet i fellesdelen. Denne vil 


utgjøre grunnlaget for forslaget til reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredning for 


tiltaket i Oslo. Gjennom konsekvensutredningen skaffes underlaget for å foreta det endelige 


valg av trasé for Follobanen i Oslo. Dette valget må koordineres med Oppegård og Ski 


kommuner. 


Reguleringsplanene vil omfatte plankart, retningslinjer og bestemmelser. Det vil bli utarbeidet 


en planbeskrivelse som også omfatter konsekvensutredning av de temaer som er fastsatt i 


utredningsprogrammet. 


Grensen for plan- og utredningsområdet 


Planområdet er avgrenset til 200 meter fra senter spor og senter tverrslagstunneler, for 


samtlige aktuelle traséer. Endelige avgrensing av jernbanearealer vil vurderes i planarbeidet 


og endelig fastlegges i reguleringsplanene. For tunnelstrekningene er det aktuelt å regulere 


nødvendig volum. For eventuelle dagsoner skal det foretas en konkret vurdering av hvor mye 


areal som skal reguleres. Tverrslag, riggområder, massedeponier og atkomst- og 


rømningsveier skal også reguleres. Det er viktig at det reguleres tilstrekkelig arealer for 


anleggsområder. 


Der traséen ligger som tunnelanlegg i fjell vil det være aktuelt å fremme plan som 


områderegulering (Pbl § 12-2) og for dagstrekninger, tverrslag og riggområder kan det bli 


fremmet planer som detaljregulering (Pbl § 12-3), evt ved parallell behandling av område- og 


detaljregulering. 


Planområdet og influensområdet for konsekvensutredningen vil nødvendigvis ikke være 


sammenfallende. Influensområdet for de ulike utredningsoppgaver vil kunne omfatte større 


eller mindre områder avhengig av tema. 


For å bedre kunne beskrive planområdet med utfordringer er området delt i to delvis 


overlappende geografiske delområder. 


Ytterstrekning:  


går fra tunnelpåslag i Ekebergåsen til kommunegrensen mot Ski eller Oppegård, omfatter 


alternative traséer gjennom Oslo kommune. 


 


Innerstrekning:  


går fra Oslo S til tunnelpåslag i Ekebergåsen, omfatter alternative innføringer til Oslo S. 
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Figur 2-B. Inndeling av planområdet i to geografiske områder - ytterstrekning og innerstrekning. 
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B.3 BESKRIVELSE AV TILTAKET I OSLO 


Tiltaket består av to hoveddeler; Follobanen som er det nye dobbeltsporet mellom Oslo og 


Ski (rød) og Østfoldbanen (blå) som omfatter endringer på eksisterende bane som følge av 


Follobanen. Follobanen kommer i tillegg til dagens Østfoldbane. I Oslo kommune vil traséene 


for Follobanen i hovedsak ligge i tunneler under Ekeberg og Nordstrandsplatået og 


Grønliåsen eller Slimeåsen sør i kommunen. 


Det vil ikke bli betydelige endringer for godstrafikken før Bryndiagonalen realiseres. 


Bryndiagonalen er ikke en del av tiltaket nytt dobbeltspor Oslo – Ski, men det nye 


dobbeltsporet vil omfatte regulering av arealer i fjell for en avgrening fra Follobanen til en 


fremtidig forbindelse mot nordøst og avgrening til et muligoverkjøringsspor fra Nordstrand. 


Dersom fremtidig løsning for Bryndiagonalen krever det vil avgreningene måtte omreguleres. 


Inntil en Bryndiagonal er bygget vil godstrafikk fra sør som skal til Alnabru benytte 


Østfolbanen som i dag. Kun godstrafikk fra sør med destinasjoner vest for Oslo vil benytte 


det nye dobbeltsporet. Godstrafikk til Østfoldbanen fra Alnabru vil benytte godssporet i 


Brynsbakken og kjøre over Loenga. Godstrafikk fra vest via Oslotunnelen til Alnabru vil kjøre 


Brynsbakken som i dag. 


Jernbaneverket vil gjennomføre et utredningsarbeid som et eget prosjekt for Bryndiagonalen. 


Dette for å kunne ta stilling til den fremtidige anvendelsen både for gods- og persontrafikk. 


Bryndiagonalen vil kunne sikre en fullverdig jernbanetilknytning mellom Østfoldbanen og 


Follobanen til Hovedbanen og Alnabru, slik at godstog skal kunne bruke både Østfoldbanen 


og Follobanen i fremtiden. 


 


B.3.1 Ytterstrekning – alternative traséer 


Follobanen 


Tiltaket har to alternative trasékorridorer mellom Oslo og Ski. Et alternativ med en 


sammenhengende dyp tunnel uten dagstrekning, og et alternativ med grunn tunnel delt i to 


med en dagstrekning ved Taraldrud i Ski kommune. 


Begge alternative trasékorridorer kan føres inn til Oslo S via Loenga og Minneparken, eller 


under Dyvekes vei gjennom Minneparken.  


 


Østfoldbanen 


Banens traséer opprettholdes som i dag og er planlagt oppgradert teknisk og mht krav om 


universell utforming. For samtlige alternativer forutsettes inngående spor for Østfoldbanen 


lagt i en ny tunnel under Ekebergåsen. 
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Figur 3-B. Oversikt over traséalternativer for Follobanen i Oslo kommune. Illustrasjonen viser forberedt avgrening 
til en fremtidig ”Bryndiagonal”, samt begge innføringsalternativer til Ski stasjon for tunnelalternativet uten 
dagstrekning. 
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B.3.2 Innerstrekning – alternative innføringer til Oslo S 


Oslo S er i prinsippet to stasjoner, en stasjon med gjennomkjøring til Oslotunnelen 


(sporgruppe 2-12) og en stasjon med spor som ender på Oslo S (sporgruppe 13-19). Alle 


baner fra øst og syd skal ha tilgang til begge ”stasjoner”. Dette medfører at jernbanespor fra 


ulike retninger må krysse hverandre. For at krysningen ikke skal virke kapasitetsreduserende 


er dagens krysningsbehov løst med kulverter inne på sporområdet på Oslo S. 


 


Follobanen blir en tredje retning som skal betjene begge ”stasjoner”. Inn- og utgående spor 


for Follobanen må også utformes med planfrie krysninger av de andre sporene. Dette kan gi 


omfattende og kostbare ombygginger med tilhørende driftsforstyrrelser inne på sporområdet. 


Dersom man vil unngå dette må kryssingen og til dels splitting av spor til henholdsvis 


buttspor og gjennomgående spor på Oslo S, flyttes til utenfor sporområdet på Oslo S. Dette 


vil gi flere spor inn mot Oslo S som igjen vil kunne medføre store inngrep i Klypen og 


Minneparken. Antall spor gjennom Minneparken og Klypen er avhengig av hvor sporene 


splittes. 


For å komme frem til de beste løsninger både med hensyn til å minimalisere 
driftsforstyrrelser og kostnader er mange alternativer vurdert. 
 


Figur 4 – B. Skjematisk fremstilling av prinsippet for baneløsningen på Oslo S – alle spor i stasjonen er ikke vist (Loenga 
og driftsspor til Lodalen er heller ikke vist). 
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Følgene funksjonskrav til spordisponering på Oslo S samt krav til uavhengighet mellom 
Follobanen og Østfoldbanen er stilt til løsningsutviklingen for innføring av Follobanen til Oslo: 
 


- Inngående Follobane mot vest skal kobles til spor 2-6. 


- Inngående Follobane til butt skal kobles til spor 16-17. 


- Utgående Follobane fra vest fra spor 11-13. 


- Utgående Follobane fra butt fra spor 16-17. 


- Inngående Østfoldbane mot vest skal kobles til spor 7-8 (som i dag). 


- Inngående Østfoldbane til butt skal kobles til spor 18-19. 


- Utgående Østfoldbane fra vest fra spor 9-10 (som i dag). 


- Utgående Østfoldbane fra butt fra spor 18-19. 


- Full uavhengighet mellom Follobanen og Østfoldbanen. 


- Ingen kryssing med godstrafikken til Alna via Brynsbakken. 


 
 
Etter et omfattende utviklingsarbeid gjenstår to hovedalternativer som aktuelle: 
 


 A - Dyvekes vei Follobanen føres under Minneparken og videre under Dyvekes vei 


nordøst for Gamlebyen gravlund, og inn under Ekebergåsen. 


 B - Loenga Follobanen føres ut fra Oslo S via Østfoldbanens kulvert sammen med 


Østfoldbanen mellom Minneparken og Oslo gate, og inn under Ekebergåsen. Dette kan 


gjennomføres i flere mulige samlokaliseringer av inn- og utgående spor for Follobanen og 


Østfoldbanen. 


I begge alternativer forutsettes inngående spor for Østfoldbanen lagt til en ny tunnel under 


Ekebergåsen. Derved kan Østfoldbanens spor i begge retninger samles i Klypen og frigjøre 


plass for Follobanen i dagens Østfoldbanekulvert under Minneparken. Kulvertene for 


Østfoldbanen og driftsspor til Lodalen må oppgraderes på relativt kort sikt. Dette tiltaket er 


foreløpig ikke lagt inn i utkastet til Jernbaneverkets handlingsprogram for 2010-19. Dette 


beror på en avklaring om hvorvidt oppgraderingen blir en del av Follobaneprosjektet eller om 


det må gjennomføres som et selvstendig prosjekt. 


Gjennom inngående studier er alternativene optimalisert. For alternativ B - Loenga foreligger 


tre aktuelle varianter med ulike kostnader og funksjonelle egenskaper: 


- B - Loenga 1 (Loenga delt alternativ 4Ia, variant 1) 


- B - Loenga 2 (Loenga delt alternativ 4Ib) 


- B - Loenga 3 (Loenga delt alternativ 4Ic) 


 


Samtlige innføringsalternativer kan kobles til alle traséalternativene syd for Gamle Oslo. For 


alle alternativene må eksisterende kulverter for Østfoldbanen og under Minneparken 


utbedres da disse er i dårlig forfatning. De ulike alternativene medfører konflikt med 


kulturminneinteresser i varierende grad. 


Det er utarbeidet en rapport med en funksjonell, teknisk og økonomisk vurdering (UOS-00-A-


10035, Innføring til Oslo S – Løsningsutvikling, Dr. ing. Aas-Jakobsen AS) som 


dokumenterer samtlige alternativer som er utredet for innføring av Follobanen til Oslo S med 


begrunnelse for at de er blitt forkastet. 
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Alternativ A - Dyvekes vei 


I det optimaliserte alternativet Dyvekes vei føres Follobanen i sin helhet gjennom 


Minneparken med tre spor i to plan: ett utgående spor som betjener både Oslotunnelen og 


søndre sporgruppe, og to inngående spor til henholdsvis Oslotunnelen og søndre 


sporgruppe. Kulverten under Dyvekes vei vil ligge ca 20-25 meter under dagens terreng. 


 


Figur 5-B. Alternativ A - Dyvekes vei 
 


Det optimaliserte alternativet krever to spor gjennom Klypen, ett av sporene ligger dypt. 


Østfoldbanens to inngående spor går i en bred betongkulvert under Loenga. Løsningen gir 


en vesentlig bedre kurvatur og konflikt med Clemenskirkeruinene unngås. 
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Figur 6-B. Alternativ A Dyvekes vei - innføring Oslo S, detaljkart 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 7-B. Alternativ A Dyvekes vei - snitt i Klypen (Norconsult) - mulig overbygging nytt terreng er tegnet med 
stiplet linje 
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Alternativ B - Loenga 


Alternativ B Loenga har tre varianter som alle gir en god kapasitet og fleksibilitet for 


jernbanen i Sørkorridoren. Dette gjelder også for transport av gods fra Østfoldbanen inn til 


Loenga. Trafikk til og fra Lodalen ivaretas med samme funksjonalitet som i dag, mens 


sporområdet Klypen og Haven får ny sporbruk. 


I alle varianter benyttes dagens trasé for Østfoldbanen til utgående Follobane. Inngående 


Follobane og Østfoldbane har imidlertid forskjelling beliggenhet i de ulike variantene.  


Årsaken til at alle alternativene har utgående Follobane i dagens trasé for Østfoldbanen, er 


for å oppnå gunstigst mulig stigningsforhold for Follobanen slik at maksimalhastighet kan nås 


raskest mulig. Østfoldbanen har lavere hastighetprofil og inngående Follobane skal bremses 


ned før Oslo S. Kravene til stigningsforhold for disse er derfor mindre strenge. 


Trasé for utgående Follobane krysser over Ekebergtunnelen, mens trasé for inngående 


Follobane og Østfoldbanen krysser under Ekebergtunnelen og Loenga. 


Traséen for utgående Follobane krysser like under Mosseveien og under kjeller i 


bebyggelsen mellom Mosseveien og Ekebergveien. Kjellere i denne bebyggelsen vil 


sannsynligvis bli berørt. 


Splittingen av Follobanen til buttspor og gjennomgående spor skjer i alle variantene ca. 1,6 


km sør for Loenga inne i Ekebergåsen. 


 


Alternativ B – Loenga 1 (Loenga delt 4Ia, variant 1) 


I Loenga 1 benytter utgående Follobane fra Oslotunnelen og utgående Follobane fra søndre 


sporgruppe Østfoldbanens trasé gjennom Minneparken. Inngående Follobane føres under 


Loenga gjennom Klypen og splittes til buttspor og gjennomgående spor like sør for 


Bispegata. 


Inngående Østfoldbane føres i fjelltunnel fra Sydhavna gjennom Ekebergåsen, videre i 


kulvert under Loenga og deretter føres sporene gjennom Klypen. Utgående Østfoldbane 


både fra buttspor og fra Oslotunnelen føres gjennom Klypen og over i dagens trasé fra 


Loenga. 
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Figur 8-B. Alternativ B - Loenga 1 


Løsningen har ett spor gjennom Minneparken og fire spor i Klypen, hvorav to i dagen.  


Alternativet medfører omfattende anleggsarbeider under Bispegata og inne på Oslo S.  


Østfoldbanens kulvert gjennom Minneparken kan bygges om fra innsiden slik at oppgraving i 


Minneparken unngås. 
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Figur 9-B. Alternativ B - Loenga 1 - Innføring til Oslo S detaljkart 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Figur 10-B. Loenga 1, snitt i Klypen (Norconsult) - mulig overbygging nytt terreng er tegnet med stiplet linje 
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Alternativ B – Loenga 2 (Loenga delt 4Ib) 


I Loenga 2 benytter utgående Follobane fra Oslotunnelen og Follobanen til og fra søndre 


sporgruppe Østfoldbanens trasé gjennom Minneparken. Inngående Follobane til 


Oslotunnelen føres gjennom Klypen. Inngående Østfoldbane til Oslotunnelen føres i 


eksisterende spor fra Sydhavna og gjennom Minneparken. Resterende Østfoldbanespor 


føres gjennom Klypen. Anleggsarbeidene i forbindelse med Østfoldbanekulverten vil medføre 


oppgraving i Minneparken. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 11-B. Alternativ B - Loenga 2 


Løsningen har to spor gjennom Minneparken og tre spor gjennom Klypen, hvorav ett i dagen. 


Anleggsarbeidene i forbindelse med Østfoldbanekulverten vil medføre oppgraving i 


Minneparken. Alternativet forutsetter at inngående spor for Follobanen splittes i to spor 2,5 


km sør for Oslo S og at inngående spor for Østfoldbanen splittes i to spor 0,6 km sør for Oslo 


S. Dette medfører betydelige ekstrakostnader sammenlignet med alternativer hvor splittingen 


skjer nærmere Oslo S. 
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Figur 12-B.6- Alternativ B - Loenga 2 - innføring til Oslo S, detaljkart 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 13-B. Loenga 2, snitt i Klypen (Norconsult) - mulig overbygging nytt terreng er tegnet med stiplet linje 
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Alternativ B – Loenga 3 (Loenga delt 4Ic) 


I Loenga 3 føres utgående Follobanen gjennom eksisterende Østfoldbanekulvert gjennom 


Minneparken. Inngående Follobane føres gjennom Klypen lengst mot øst, og splittes før 


Bispelokket i gjennomgående som går inn i eksisterende driftskulvert for Lodalen og til 


buttspor i dagen. 


Samtlige spor for Østfoldbanen går i Klypen. Inngående Østfoldbane til buttspor går i dagen. 


Resterende spor for Østfoldbanen føres i en ”underetasje” gjennom Klypen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 14-B.7- Alternativ B - Loenga 3 


Løsningen har ett spor i Østfoldbanens kulvert gjennom Minneparken og fire spor gjennom 


Klypen hvorav to i dagen. Sporføringen gjennom Klypen er endret slik at den dype kulverten 


blir liggende på vestsiden. Det blir fortsatt anlegg i to etasjer under Bispegata med 


Østfoldbanen i nederste etasje. Alternativet medfører betydelige utfordringer i forbindelse 


med ombygging av eksisterende kulvert for Østfoldbanen inne på Oslo S. Det blir ikke anlegg 







Follobanen 
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


Planprogram  


Dok nr:       UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                           00-A 
Dato:                      05.02.2010 
Side:                       65 av 143 


 


i dagen i Minneparken i dette alternativet. Løsningen medfører 2,2 - 3 km kortere fjelltunnel 


sør for Oslo S - området enn de øvrige alternativene.  Dette vil gi en besparelse i 


størrelsesorden 500 - 700 millioner kr. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Figur 15-B. Alternativ B - Loeng 3 - innføring til Oslo S, detaljkart* 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Figur 16-B. Loenga 3, snitt i Klypen (Norconsult)- mulig overbygging nytt terreng er tegnet med stiplet linje 
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B.3.3 Oppsummering av alternative innføringer til Oslo S 


Oslo S – Minneparken / Klypen 


Alternativ Oslo S Minneparken Klypen 


A - Dyvekes vei Follobanen dekker alle 


sporbehov. 


Ombygging av 


Østfoldbanekulvert inne på 


Oslo S. 


Ombygging av driftskulvert til 


Loenga under Hovedbanen. 


Follobanen: tre spor, ett 


utgående og to inngående. 


Splitt inngående Follobane 


ved Oslogate. 


Større plassbehov gir 


omfattende ombygging av 


eksisterende kulvert under 


Minneparken og i Haven. 


Minneparken må graves opp 


og løsningen medfører 


sannsynligvis omfattende 


anleggsarbeider og 


utgravinger. 


 


Follobanen: ingen spor 


Østfoldbanen: to spor hvorav 


ett i dagen. 


Løsningen medfører 


sannsynligvis begrenset 


behov for arkeologiske 


utgravinger. 


B - Loenga 1 


(4Ia, variant 1) 


Follobanen dekker alle 


sporbehov. 


Follobanen: ett utgående 


spor fra Oslotunnelen. 


Eksisterende 


Østfoldbanekulvert må 


bygges om, men det kan 


gjøres fra innsiden. 


Løsningen medfører ingen 


inngrep i Minneparken. 


 


Follobanen: ett inngående 


spor til butt.  


Østfoldbanen: tre spor. 


Fire spor totalt hvorav to i 


dagen. Medfører 


sannsynligvis utgravinger på 


begge sider av Klypen. 


B - Loenga 2 


(4Ib) 


Follobanen dekker alle 


sporbehov. 


Behov for ny kulvert for 


kryssing mellom inngående 


og utgående spor på 


Follobanen. 


Follobanen: to spor, ett 


inngående til buttspor og ett 


utgående. 


Eksisterende kulvert må 


bygges om. Løsningen 


medfører sannsynligvis 


omfattende anleggsarbeider 


og utgravinger. 


Follobanen: ett inngående 


spor til Oslotunnel. 


Østfoldbanen: to spor som 


splittes til tre ved Bispegata. 


Til sammen tre spor hvorav 


ett i dagen. Løsningen 


medfører sannsynligvis 


utgravinger på østsiden av 


Klypen. 


 


B - Loenga 3 


(4Ic) 


Follobanen dekker alle 


sporbehov. 


Behov for 


senking/ombygging av 


kulvert for kryssing mellom 


inngående og utgående 


spor. 


Follobanen: ett spor for 


utgående. 


Mindre rehabilitering av 


eksisterende kulvert, ingen 


utvidelse. Løsningen 


medfører ingen utgravinger i 


Minneparken. 


Follobanen: ett inngående 


spor til butt og Oslotunnel. 


Østfoldbanen: tre spor 


Ombygging av kulvert i 


Klypen med kryssing av 


Bispegata i to etasjer. 


Fire spor i Klypen hvorav to i 


dagen. Løsningen medfører 


sannsynligvis utgravinger, 


både øst og vest for Klypen. 
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Ombygging i Klypen - Arealbehov 


Alternativ Overbygning Klypen Arealbehov, anleggsteknisk 


A - Dyvekes vei To spor i Klypen hvorav ett i dagen. 
Mulig å rekonstruere tilnærmet 
naturlig terreng sør for Bispegata. 


Omfattende ombygging av eksisterende kulvert 
under Minneparken som vil kreve betydelige 
anleggsarealer. 
Anleggsteknisk arealbehov i Klypen vil i hovedsak 
ligge innenfor dagens jernbanearealer. 
Omfattende anleggsarealer på Loenga. 
 


B - Loenga 1  
(4Ia, variant 1) 


Fire spor i Klypen hvorav to i dagen. 
Vanskelig å rekonstruere naturlig 
terreng sør for Bispegata. 


Begrenset behov for anleggsarealer i Minneparken. 
Behov for betydelige anleggsarealer i Haven, 
Klypen og Loenga. 
 


B - Loenga 2 
(4Ib) 


Tre spor i Klypen hvorav ett i dagen. 
Mulig å rekonstruere naturlig terreng 
sør for Bispegata. 


Ombygging av eksisterende kulvert under 
Minneparken vil medføre betydelige utgravninger og 
anleggsarealer. 
Omfattende anleggsarealer inne på Oslo S og 
Haven i forbindelse med etablering av ny kulvert 
under Haven. Løsningen medfører omfattende 
anleggsarealer i Klypen (østsiden) og Loenga. 
 


B - Loenga 3 
(4Ic) 


Fire spor i Klypen hvorav to i dagen. 
Mulig å rekonstruere naturlig terreng 
sør for Bispegata. 


Løsningen medfører begrensede anleggsarealer i 
kulturminneområdene i Minneparken. 
I Klypen blir det behov for anleggsarealer i den 
vestre delen. 
Inne på Oslo S og Loenga medfører løsningen 
omfattende anleggsarealer. 
 


 


 


B.3.4 Gjennomføring av tiltaket 


Byggestart er avhengig av vedtatt reguleringsplan og også av at det foreligger godkjente 


reguleringspaner for hele tiltaket i Oppegård og Ski kommuner. 


I tillegg til selve tunnelanlegget vil det bygges anlegg for drift og vedlikehold, samt 


nødatkomster og nødutganger. Antall og plassering av disse er avhengig av hvilken metode 


som blir valgt for bygging av tunnelene og om Follobanen bygges som ett- eller toløpstunnel. 


Tradisjonell sprengning vil kreve anslagsvis 7-8 tverrslag i tillegg til tunnelportalene. Disse 


tverrslagene vil bli benyttet som beredskapsatkomster og nødutganger i driftsfasen. Det er 


foreløpig pekt ut mulige plasseringer for slike tverrslag. Disse er gjengitt i kartskissen 


nedenfor. 


Anleggsdriften vil kreve større arealer enn selve tiltaket etter at det er satt i drift. Gjennom 


arbeidet med Hovedplan og Detaljplan vil tiltakshaver klarlegge behovet for arealer knyttet til 


tverrslag og portaler i anleggstiden, samt behov for eventuelle rigg- og lagerområder og 


eventuelle deponiområder for mellomlagring av masser. 
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Figur 17-B. Foreløpig lokalisering av tverrslag og rigg- og anleggsområder i Oslo 


Det tas sikte på en disponering av områder til hovedformål samferdselsanlegg og teknisk 


infrastruktur og underformålene bane, veg og parkeringsplasser (jfr. Pbl § 12-7) samt 


midlertidige trafikkområder (anleggsområder). 


I hovedtrekk er alle bebygde områder som berøres av tiltaksalternativene regulert, gjennom 


mange ulike reguleringsplaner. Der tiltaket ligger mindre enn 17 m under terreng vil 


gjeldende reguleringsplan måtte endres. 


Gjeldende reguleringsplaner vil bli berørt ved at det i varierende grad vil bli lagt restriksjoner i 


forhold til tiltak over tunnelen. 
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Siden aktuelle traséer går under terreng er det få reguleringsplaner som berøres av eller har 


direkte betydning for selve dobbeltsporet.  Det er først og fremst pågående planarbeid knyttet 


til Gamlebyen og Oslo S, samt områder aktuelle for avgreningstunnel fra Østfoldbanen ved 


foten av Ekebergskråningen og Nordstrandskråningen som blir berørt. 


Anleggsområder og tverrslag, samt eventuelle rømningsveier vil medføre lokale inngrep. 


Siden endelige fastlegging av slike områder gjøres som en del av detaljplanleggingen vil 


forholdet til gjeldene reguleringsplaner og arealbruk først bli håndtert i forbindelse med 


utarbeidelse av reguleringsplan. 
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B.4 DAGENS SITUASJON OG PLANSTATUS I BERØRTE 


OMRÅDER 


De arealopplysningene som er gitt i punktene nedenfor vil være gjeldende for dagsoner i alle 


alternativer i Gamlebyen, ved Ljanselva og Gjersrudbekken. I tillegg til selve tiltaket 


beskrives områder som er aktuelle som rigg- og anleggsområder i byggeperioden og som 


permanente nødatkomster. 


 


B.4.1 Dagens arealbruk 


Planområdet i Oslo omfatter et relativt stort område langs traséene mellom Oslo S og 


grensen til Oppegård og Ski kommuner. Siden mesteparten av tiltaket går i tunnel vil bare 


noen få områder bli berørt fysisk. Dette vil være dagsoner for Follobanen ved Oslo S og 


tunnelpåhugg for omlegging av Østfoldbanen. I tillegg kommer rigg- og anleggsområder for 


anleggsperioden. Disse er lokalisert, men det er ikke avklart om det vil bli aktuelt å benytte 


alle. 


Generelt omfatter planområdet bebygde områder. Tiltaket ligger til dels dypt (ca 100 meter) 


under eksisterende bebyggelse. Med unntak av området for innføring til Oslo S består 


planområdet stort sett av boligområder og LNF-områder/rekreasjonsområder. 


Områder som vil bli berørt direkte er der Follobanen går i dagen samt anleggsområdene. 


Områder som kan bli berørt i anleggsperioden er: Kværnerdalen (riggområde og tverrslag), 


Bekkelaget (riggområde og tverrslag), Furubråtveien ved E18 (riggområde og tverrslag), 


Ljanelva (mulig anleggsområde), Gjersrudbekken (riggområde og tverrslag for begge 


alternativer), alternativt Bjørnerud industriområde (anleggsområder for begge alternativer) og 


Åsland (hovedriggområde og tverrslag). 


 


Oslo S og Gamlebyen 


Innføring av Follobanen på Oslo S vil medføre omlegging av spor i varierende grad, 


avhengig av alternativ som blir valgt. Gjeldende arealbruk er jernbane. Deler av dagens 


jernbaneareal på Oslo S er regulert til utbyggingsformål (reguleringsplan for Bjørvika). 


Tiltaket kan medføre behov for justeringer i gjeldende plan. 


Berørte områder i Gamlebyen består hovedsakelig av verdifulle kulturminneområder med 


både synlige ruiner over bakken og bevarte middelalderske kulturlag under bakken. 


Fornminneområder er illustrert i figur 18-B. Det er særlig fornminneområdet Middelalderbyen 


Oslo som berøres. Områdene har levninger fra middelalder og nyere tid som kommer inn 


under bestemmelsene i kulturminneloven. Samtlige av de aktuelle tiltaksalternativene vil 


berøre områder med sikre middelalderske kulturlag, sannsynlige middelalderske kulturlag og 


usikre middelalderske kulturlag.  


Gjeldende reguleringer som kan bli berørt i anleggsperioden er: byggeområde for offentlig 


bygning, friområde mm (S-4099), trafikkområde (S-2255), byggeområde for industri (S-444), 


trafikkområde for jernbane (S-3287) mfl. 
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”Fornminneområdet er et 


sammenhengende område 


definert av Riksantikvaren 


som automatisk fredet 


kulturminne i.h.t. 


Kulturminnelovens §4a og 


d. Fredningen gjelder inntil 


de berørte arealene er 


arkeologisk undersøkt etter 


Riksantikvarens betingelser 


for dispensasjon fra loven. 


Riksantikvaren gir 


dispensasjon fra 


Kulturminnelovens 


bestemmelser forutsatt at 


undersøkelsesplikten i.h.t. 


§9 blir ivaretatt. 


Fornminneområdet omfatter 


de områdene der det er 


antatt at det finnes levninger 


fra middelalderen over og 


under bakken.”(Rapport 


Arkeologiske undersøkelser 


2007/15, NIKU) 


Figur 18-B. Kulturminnekart / Oversiktskart som viser funnpotesial for kulturminner i Bjørvika / Bispevika (PBE) 


Dagens arealbruk i området er foruten jernbanespor dominert av Middelalderparken med 


Mariakirken, Saxegaarden og ruinene av Clemenskirken, Gamlebyen gravlund, Minneparken 


med ruinene av St. Halvards katedral og Olavsklosteret/Bispegården, Ladegården med 


barokkhagen, boligbebyggelse og spedisjonsvirksomhet. 


Området i tilknytning til Middelalderparken er regulert til bevaringsområde/park og 


jernbaneformål. 


Reguleringsplan for Kulturhistorisk museum er fremmet med to alternativer som begge vil bli 


berørt av tiltaket. Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planen. Planlegging og 


prosjektering av jernbanetiltaket og Kulturhistorisk museum må koordineres. Borgen er 


forutsatt revet i planene for Kulturhistorisk museum. Samtlige alternative innføringer til Oslo 


S vil medføre at Borgen med stor sannsynlighet vil måtte rives. 


E 18 ved Sjursøya 


For å etablere ny tunneltrasé for inngående Østfoldbane til Oslo S er det aktuelt med 


tunnelportal i dagens adkomstområde fra E18 Mosseveien til Sjursøya. Området er regulert 


til trafikkformål (jernbane, veg og havn) og friområde (S-764). 


Rigg- og anleggsområder 


Oslo S og jernbaneområdene i Gamlebyen og ved E18 ved Sjursøya vil bli brukt som rigg- 


og anleggsområder og vil derfor også bli berørt i anleggsperioden. 
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Andre områder og gjeldende regulering som kan bli berørt i anleggsperioden er: 


Kværnerdalen (riggområde og tverrslag) 


Kværnerdalen omfatter det gamle industriområdet. Mellom byggeområdet for Kværnerbyen 


og Konowsgate er det mulig å etablere et tverrslag med direkte tilknytning til Rv190. Det 


aktuelle området benyttes i dag til utelager. Det eies av OBOS og er regulert til byggeområde 


for kontor, forretning, lager og bolig (S-4198). Det er konstatert i møte med grunneier at det 


blir vesentlig konflikt i forhold til utbyggingen av området. Alternative løsninger for et tverrslag 


for alternativet Dyvekes vei må det søkes etter. 


 


Bekkelaget renseanlegg (riggområde og tverrslag) 


Arealet er en del av Bekkelaget renseanlegg, men benyttes i dag til lager for 


bilimport/parkering for renseanlegget. Området er regulert til spesialområde 


kommunalteknisk anlegg, byggeområde for forretning og kontor og offentlig trafikkområde 


havn (S-4463). 


 


E18 ved Furubråtveien (riggområde og tverrslag) 


Området er aktuelt som riggområde og tverrslag for drift av tunnelen for Follobanen Området 


er i dag regulert til offentlig trafikkområde parkering, gangvei og byggeområde for boliger (S-


4108, S-111GA).  


 


Ljanselva (anleggsområde for alternativ med dagstrekning) 


Området ligger øst for Ljabru ved Steinbråtveien. Det er imidlertid usikkert om det blir 


nødvendig med kulvert under Ljanselva. Området er uregulert. 


 


Gjersrudbekken (riggområde og tverrslag for alternativ med dagstrekning) 


Sydvest for krysset Ljabruveien og Mortensrudveien er det et større skogbevokst areal som 


gir kort atkomst til de aktuelle tunnelalternativene. Området er uregulert. 


 


Bjørnerud industriområde / Gjersrudbekken 


I dette området finnes ubebygde tomter. Disse kan betjene begge alternativer. Aktuelle 


anleggsområder er regulert til byggeområde industri/kontor (S-2786), byggeområde for bolig/ 


fellesareal/parkering/ (S-3212), friområde (S-2482) og byggeområde industri/kontor (S-2786). 


 


Åsland (riggområde og tverrslag) 


Området omfattes av masseuttak/steinbrudd på østsiden av E6. Steinbruddet er i drift. Hele 


arealet som i dag er i bruk som steinbrudd er aktuelt som hovedriggområde for tiltaket. 


Området er uregulert, men inngår i planene for Gjersrud/Stensrud. 
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B.4.2 Gjeldende planer 


Kommuneplan 2008, Oslo mot 2025 (vedtatt 11. juni 2008) 


Kommuneplanen har som mål å bidra til at Osloregionen får en samordnet areal- og 


transportstrategi. Under strategier står det: 


En samordnet areal- og transportstrategi og en bedret regional mobilitet innen Osloregionens 


bolig-, service og arbeidsmarked, fordrer et intensivert og forpliktende samarbeid mellom 


kommunene og utbyggerne i regionen. Det samme gjelder for stat og kommune innenfor 


både vei- og kollektivsektoren. Byutviklingen i Oslo og i regionen for øvrig må bygge videre 


på banenettet som ryggrad og kommunen må fortsatt prioritere de regionale 


utviklingsområdene og knutepunktene i planavklarings- og transportsammenheng. (KP 2008, 


s. 46) 


Kommunedelplan for torg og møteplasser (vedtatt 22. april 2009) 


Kommunedelplan for torg og møteplasser legger til rette for et bredt spekter av møteplasser 


som gir rom for ulike aktiviteter og brukergrupper. Målet er at hver bydel over en 


femårsperiode kan utvikle en lokal møteplass lett tilgjengelig for beboerne. Planen skal 


fremme møteplassenes sosiale rolle og legge til rette for gode prosesser for utvikling av 


byens uterom. 


Tiltaket kan komme i konflikt med overordnet forbindelse langs Loenga som er sikret i 


planen. 


Kommunedelplan for nytt dobbelspor Oslo-Ski (vedtatt 3. november 2004) 


Kommunedelplanen ble vedtatt uten stasjon på Hauketo. Planen omfatter strekningen fra 


Oslos grense til en kilometer nord for Hauketo. Innføringen til Oslo S inngår ikke. 


Planarbeidet bygget på utredninger fremlagt av Jernbaneverket, og viste prinsipielt 


forskjellige traséalternativer i Oslo kommune. Planens bestemmelser § 1.2 ga en 


båndlegging av offentlige trafikkområder: jernbanespor i tunnel, jernbanespor og 


stasjonsområde. Båndleggingen utløp 3.11.2008. 


Kommunedelplan 8. Grøntplan for Oslo (vedtatt 1993) 


Planen definerer og sikrer overordnede parker, turveier, naturområder/vassdrag og andre 


”grønne” områder i byggesonen. 


Det må avklares i videre planarbeid hvorvidt tiltaket kommer i konflikt med 


kommunedelplanen. 


Fjordbyplanen (27.02.2008) 


Det må avklares i det videre planarbeid hvorvidt tiltaket kommer i konflikt med 


områdeprogrammet. 


Reguleringsplan for Sydhavna (vedtatt august 2009) 


Sydhavna, havneområdet mellom Alnaelvas utløp i Oslofjorden og Ormsund, skal være 


Oslos permanente havn. I kommuneplanen ”Oslo mot 2025” forutsettes Sydhavna 


videreutviklet på permanent basis som landets største nasjonalhavn for å nå målsettingen 


om å få en større del av godstransporten over fra veg til sjø og bane. (S-4463) 
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Det er ikke konflikt mellom tiltaket og reguleringsplan for Sydhavna. 


Reguleringsplan for Bjørvika - Bispevika - Lohavn (S-4099, vedtatt juli 2004) 


Planområdet for nytt dobbeltspor tangerer og overlapper til dels plangrensen for 


Bjørvikareguleringen. Det er behov for koordinering av behovet for sporområder og regulert 


utbyggingsområde. Det er inngått bindende samarbeids- og finansieringsavtaler mellom stat, 


kommune og private grunneiere om utbygging av lokal infrastruktur. Reguleringsplanen 


omfatter også en ny veg over sporområdet fra Dronning Eufemias gate til Schweigaardsgate. 


 


B.4.3 Pågående planprosesser 


For tiden pågår flere planarbeider som berøres eller kan bli berørt av tiltaket. 


Forslag til Kommunedelplan for Alna miljøpark 


Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling og gjenåpning av Alna og 


Tokerudbekken med tilstøtende arealer som et attraktivt sammenhengende blågrønt bånd 


gjennom hele byområdet. Lukkede strekninger av vassdraget foreslås gjenåpnet og 


tilgjengeligheten bedret. Planforslaget omfatter Alna langs jernbanen fra Middelalderparken 


til Alna stasjon. Alna foreslås gjenåpnet og ført langs Dyvekes vei og langs jernbanen fra 


Dyvekes bro til Middelalderparken. JBV har fremmet innsigelse til deler av strekningen fra 


Dyvekes bro til vannspeilet i Middelalderparken. 


Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.10.2009. 


Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone 


Planen er en revidering av gjeldende Grøntplan for Oslo, vedtatt 15.12.1993. Hensikten med 


planen er å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor byggesonen i en situasjon 


med sterk befolkningsvekst og fortetting. Planen skal sikre turveilenker der disse mangler, 


samt prioritere overordnede grøntarealer planmessig. 


Planforslaget ligger til offentlig ettersyn med høringsfrist 14.09.2009. 


Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005 - 2020 


Planforslaget omfatter i hovedsak arealene innenfor Ring 2. Planen var på offentlig høring fra 


10.10.2005 til 20.01.2006, men er ikke ferdigbehandlet. Planens mål er å legge til rette for en 


videre utvikling av indre Oslo som hovedstad og kraftsentrum i en bærekraftig byregion. 


Samtidig skal miljøer som viser historisk kontinuitet, og andre viktige bymiljøkvaliteter, sikres. 


Planforslaget viser at det er mulig å kombinere utvikling og bevaring. Jernbanearealene Oslo 


S, Lodalen og Loenga inngår i byutviklingsområdene. 


Trafikkplan for Gamle Oslo 


Samferdselsetaten i samarbeid med Bydel Gamle Oslo arbeider med en helhetlig trafikkplan 


for Bydel Gamle Oslo. Formålet er redusert biltrafikk, skjerming av boligområder, økt 


kollektivandel og bedre fremkommelighet for syklende og gående. Trafikkplan for Bydel 


Gamle Oslo er planlagt ferdigstilt i slutten 4. kvartal 2009. 
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Områdeplan for Oslo S 


I området rundt Oslo S har det kommet en rekke initiativ til utbygging.  Oslo kommune ved 


Plan- og bygningsetaten arbeider derfor med et områdeprogram som er ment å koordinere 


de ulike initiativene.  Områdeprogrammet skal gi overordnede byplanmessige føringer og 


legge premisser for behandling av plansakene. 


I prosessen er plassering av ny jernbanetunnel gjennom byen diskutert, uten at det vil bli 


gjort forpliktende vedtak. Det er understreket at plassering av ny bussterminal må skje på en 


måte som ikke er til skade for jernbanens interesser, og som ikke kommer i konflikt med en 


mulig plassering av ny tunnel og lokaltogstasjon. Likeledes bør det i utredningene knyttet til 


nytt dobbeltspor vurderes hvordan framtidig sammenkobling mellom Follobane og eventuell 


ny tunnel skal hensyntas. 


Reguleringsplan for nytt kulturhistorisk museum 


Statsbygg har utarbeidet forslag til reguleringsplan med KU for et nytt bygg for Kulturhistorisk 


museum. Det er utarbeidet to alternative planforslag. Forslag til reguleringsplan lå ute til 


offentlig ettersyn sommeren 2008. 


Jernbaneverket har fremmet innsigelse mot planen fordi jernbanens arealbehov i Klypen ikke 


er avklart. 


Reguleringsplan for ny atkomst til Sydhavna fra E18 Mosseveien 


Planforslag er utarbeidet og har vært på offentlig høring, men er ikke ferdigbehandlet i 


bystyret. Planen viser en helt ny adkomstløsning fra E18 Mosseveien og ned til Sydhavna, 


beliggende nord for dagens adkomstløsning. 


Det er liten eller ingen konflikt mellom tiltaket og ny adkomst for Sydhavna. Påhugg i 


alternativene der Østfoldbanen skal inn i Klypen under Loenga kan optimaliseres slik at 


konflikt unngås. 


Reguleringsplan for Nordstrandskråningen 


Planforslaget skal sikre natur- og landskapsverdier i Nordstrandskråningen i forhold til 


utbygging. Den nordligste delen av planforslaget omfatter byggearealer ned til E18 mellom 


Bekkelaget renseanlegg og Furubråtveien. Byrådet har fremmet forslag om midlertidig dele- 


og byggeforbud i påvente av reguleringsplanen. 


Område for tverrslag og anleggsområder for Follobanen vil kunne komme i konflikt med 


reguleringsplanen. 


Reguleringsplan for Midgardsormen 


Planen for avløpstunnel fra Gamlebyen til Bekkelaget renseanlegg legger til rette for 


etablering av nytt avløpssystem i sentrale deler av Oslo. Dette vil sikre og forbedre 


vannkvaliteten i fjordbybassenget. Hoveddelen av anlegget ligger under terreng. 


Avløpstunnelen i sin nåværende planlagte form kan komme i konflikt med Follobanen. 


Jernbaneverket har fremmet innsigelse mot planforslaget. 
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B.5 SÆRLIGE FORHOLD 


B.5.1 Særlige sårbare områder 


Utover de områder som er listet opp nedenfor vil øvrige og andre rigg- og anleggsområder 


ligge i områder hvor det kan være arealkonflikter, men ikke i områder som vurderes som 


spesielt sårbare i forhold til naturmiljø eller vernede kulturminner. 


Gamlebyen med Middelalderparken 


Innføringen til Oslo S i forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo - Ski medfører tiltak i områder 


med viktige kulturminner og kulturmiljøer. Det er særlig fornminneområdet Middelalderbyen 


Oslo som berøres. Områdene har levninger fra middelalder og nyere tid som kommer inn 


under bestemmelsene i kulturminneloven. Det er gjennomført flere arkeologiske utgravinger 


og kulturminneregistreringer i Gamlebyen. Sannsynligheten for å påtreffe kulturminner er stor 


flere steder innenfor fornminneområdet. 


Gamlebyen består i hovedsak av bebyggelse med høy verdi som kulturminner fra nyere tid. 


Bebyggelsen består av bygninger fra 1600-tallet og fram til murgårdsbebyggelsen som 


sammen med rester fra Oslos middelalder, danner et unikt kulturmiljø. 


Tiltakets konsekvenser for Gamlebyen vil stå sentralt i utredningsarbeidet. 


Ekebergskråningen 


Ekebergskråningen er vernet etter lov om naturvern, med status som naturreservat og inngår 


i en verneplan for Indre Oslofjord. Verneplanen er en del av en større verneplan for 


Oslofjorden og Telemarkskysten, og omfatter vern av områder med nasjonale og regionale 


naturverdier.  Vernet går ned til E18 Mosseveien og omfatter Ekebergskråningens ubebygde 


områder. 


Karlsborveien i Ekebergskråningen omfatter tre vernede bygninger. Kongshavn har 


bebyggelse som vurderes som verneverdig av Byantikvaren. 


Gjersrudbekken og Ljanselva 


Hele Gjersrudbekken og Ljanselva mellom E6 og Hauketo er avsatt til grøntdrag/parkområde 


og turvei i forslag til kommunedelplan for Oslos blå-grønne struktur. 


Ikke kjente kulturminner, men potensial for fortidsminner må vurderes. Registrering av 


biologisk mangfold vil gjennomføres for aktuelle direkte berørte områder.  
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B.6 INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDVIRKNING 


Allmennheten og berørte vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling og 


offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  


Forslagstiller ønsker en åpen prosess der alle interessenter skal kunne delta i 


planprosessen. Det vil derfor bli avholdt åpne informasjonsmøter og pressen vil jevnlig bli 


informert om utviklingen i saken.  Behovet for informasjon vil bli vurdert fortløpende. 


Det forutsettes et nært samarbeid med Plan- og bygningsetaten som ansvarlig 


planmyndighet både med hensyn til planprosess og endelig utforming av planforslag for nytt 


dobbeltspor Oslo Ski. 


Kommunikasjonsplan 


Webside oppdateres jevnlig 


Informasjonsmateriell utarbeides i forhold til utviklingen av prosjektet og 


etter behov 


Møtevirksomhet avholdes med tanke på medvirkning med 


interessenter etter behov; åpne folkemøter, 


bydelen, vel og andre organisasjoner, pressen 


 


Det utarbeides egen møteplan for planprosessen i samarbeid med Plan- og bygningetaten, 


administrasjonen i berørte bydeler. 


Det vises for øvrig til planprogrammets felles del kapittel A4. 
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B.7 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 


I arbeidet med konsekvensutredningen er det viktig å legge vekt på problemstillinger som er 


relevant for det aktuelle tiltaket og er viktig som beslutningsstøtte. 


Konsekvensene av tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet som er tilsvarende dagens 


situasjon uten gjennomføring av tiltak. Sammenlikningsåret er 2025. 


De prissatte konsekvenser skal utredes i tråd med metoden beskrevet i Jernbaneverkets 


håndbok JD205. 


I arbeidet med de ikke prissatte konsekvensene forutsettes det at Statens vegvesens 


håndbok 140 legges til grunn. For hvert tema beskrives og vurderes verdiene i området, 


omfang og konsekvens av tiltaket. Mulige avbøtende tiltak presenteres. For enkelte tema er 


metodikken ytterligere beskrevet. 


Beskrivelsene av konsekvensene bør illustreres med skisser, bilder, fotomontasjer der dette 


er hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggsperioden samt midlertidige og varige 


deponiområder som er direkte relatert til tiltaket skal inngå i konsekvensutredningen. 


De forskjellige alternativene vil bli satt opp i en matrise hvor de ulike konsekvensene blir 


vektet slik at alternativene lett kan sammenliknes. 


Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensutredninger i 


reguleringsplanfasen. 


Avbøtende tiltak som innarbeides i planene skal kostnadsberegnes og tas inn som en del av 


tiltaket. 


Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøoppfølgingsprogram (eller plan for ytre miljø). 


Dette skal utarbeides parallelt med reguleringsplanarbeidet og følge reguleringsplanen ved 


utlegging til offentlig ettersyn. 


I dette arbeidet vil en også gå nærmere inn på konsekvensene i anleggsperioden og behovet 


for oppfølgende undersøkelser for spesielle tema. 


 


B.7.1 Prissatte konsekvenser 


Prissatte konsekvenser er konsekvenser som er målbare. Tema som økonomi, 


samfunnsøkonomi, støy, vibrasjoner og rystelser, er prissatte konsekvenser. De 


samfunnsøkonomiske konsekvensene inkludert en nytte/kostnadsanalyse av tiltaket er 


gjennomført i forutgående utredninger. 


Det vises til Jernbaneverkets anbefaling av trasékorridor for Follobanen, Nytt dobbeltspor 


Oslo-Ski, rapport på utredningsnivå (2009) og Jernbaneverkets behandling av denne i 


Jernbaneverkets ledergruppe 24. mars 2009. 


Det forutsettes at tiltaket i seg selv ikke får økonomiske konsekvenser for Oslo kommune. 
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MILJØFAGLIGE, TEKNISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Støy, vibrasjoner 


og rystelser 


 


 


Endrete støyforhold pga av ny 


trasé og nytt trafikkbilde. 


Follobanen vil gi jernbanestøy i 


dagsoner og samtidigbidra til 


mindre støy langs Østfoldbanen. 


Tiltaket vil ikke gi merkbare 


endringer i støybildet ved Oslo S. 


Follobanen kan i noen grad også gi 


vibrasjoner i nærliggende områder 


til traséen. 


Dagens Østfoldbane bidrar med 


støybelastning i Oslo langs traséen 


mellom Bekkelaget og Hauketo, 


der jernbanetraséen ligger nær 


tett bebygde boligområder. 


Det må foretas støyberegninger 


både av ny situasjon med 


Follobanen og av dagens situasjon 


for Østfoldbanen. Støymessige 


endringer på Østfoldbanen som 


følge av Follobanen skal utredes. 


Beregningene skal gjennomføres 


på et nivå som gir grunnlag for å 


vurdere behovet for og 


virkningen av eventuelle 


avbøtende tiltak. 


Det bør gjøres en vurdering av om 


Follobanen i noen grad også kan 


gi vibrasjoner i nærliggende 


områder til traséen. Spesielt må 


forholdet til kulturminner og 


vernede bygninger belyses. 


Eventuelt omfang og 


nødvendigheten av avbøtende 


tiltak må utredes. 


Som beskrevet i 


Jernbaneverkets håndbok 


JD205. 


Støysonekart i hht 


Miljøverndepartementets 


retningslinjer T1442 skal 


utarbeides 


Vibrasjonsberegninger. 


Teknisk- 


økonomiske 


konsekvenser 


For tiltakshaver er 


investeringskonstnadene svært 


relevant ved sammelikning av 


alternativene. 


Størrelsen av investeringene 


påvirker direket tiltakets 


sammfunnøkonomiske nytte 


Det redegjøres for alternativenes 


kostnadnivå som brutto 


prosjektkostnad. 


Kostnadskalkyle på 


Hovedplannivå (JBV) 


Økonomiske 


konsekvenser for 


kommunen 


Tiltaket skal ikke belaste Oslo 


kommune økonomisk. 


Muligheten for å overbygge 


sporområdnet i Klypen skal 


vurderes, og tilleggskostnadene 


for overbygging og 


rekonstruksjon av terrenget skal 


beregnes. 


Kostynadskalkyle på 


Hovedplannivå (JBV) 


 


B.7.2 Ikke prissatte konsekvenser 


Metode 


Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 legges til grunn for utredningene av ikke 


prissatte konsekvenser. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av 


ikke prissatte konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering 


av hvor verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det 


enkelte fagtemaet. Verdi rangeres på en tre-delt skala med skriftlig begrunnelse. Med 


omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene 


eller områdene, og graden av denne endringen. Omfang rangeres på en fem-delt skala med 
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skriftlig begrunnelse. Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil 


medføre for et fagtema, vurdert med utgangspunkt i hvilke verdier som berøres i hvor stort 


omfang. 


Konsekvenser rangeres på en ni-delt skala med skriftlig begrunnelse. Det skal redegjøres for 


situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vurderingene. 


Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til om situasjonen blir dårligere eller 


bedre i forhold til referansesituasjonen. Ved vurdering av verdi skal det tas utgangspunkt i 


vedtatte planer. Det skal utarbeides kart der områdenes verdi framgår. 


For hvert deltema er arbeidsmetodikk foreslått. 


Om dagsoner og enkelte andre permanente/midlertidige anlegg i nabokommunene kan 


komme nær kommunegrensa slik at virkningene strekker seg inn i Oslo, behandles dette i de 


respektive kommuners planprogrammer. 


Ikke prissatte konsekvenser omfatter tiltakets antatte virkninger på byutvikling og arealbruk, 


kulturminner/kulturmiljø, landskap, naturmiljø og friluftsinteresser, nærmiljø og friluftsliv, 


naturressurser og trafikale konsekvenser i anleggsfasen. 


NATUR- OG RESSURSGRUNNLAGET 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning -innhold og omfang Metode 


Friluftsinteresser 


 


Utredningsområdet for friluftsliv og 


rekreasjon omfatter hele 


traséområdet mellom Oslo S og 


grensen til Oppegård og Ski 


kommuner. Berørte områder er: 


- Fremtidige Alna Miljøpark 


- Middelalderparken 


- Minneparken 


- Gamlebyen gravlund 


- Gamlebyen 


- Grønliåsen 


- Prinsdal/Hauketo 


 


Aktuelle turløyper og stier i 


planområdet som kan bli berørt går 


langs Gjersrudbekken og Ljanselva, 


som er viktige atkomstruter til 


marka, og langs Alnaelva. 


 


Temaet skal utredes mht konflikter 


og virkninger, samt avbøtende 


tiltak i de berørte områdene. 


Avbøtende tiltak i form av 


permanent endring av gang- og 


turveier, samt evt. stier og løyper 


beskrives. 


 


Sjekkes ift KDP for den 


blågrønne strukturen i 


Oslos byggesone og ift 


andre overordnete 


planer og føringer. 


Temakart som viser 


sammenehnger ift den 


blågrønne strukturen, 


beskrivelse mv. 


Kvalitativ vurdering etter 


håndbok 140. 


Vurderes ift 


Friluftsetatens 


naturdatabase. 


 


ESTETIKK OG BYGGESKIKK 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Volum 


Formspråk og 


Materialbruk 


Jernbaneanleggene må utformes 


slik at de harmonerer med 


omgivelsene både i uttrykk og 


materialbruk. 


I planen må det redegjøres for 


utforming av tunnelportaler og 


deres forhold til omgivelsene. Bruk 


av illustrasjoner er en nødvendig 


del av dokumentasjonen. 


Kvalitativ vurdering 


med grunnlag i 3D-


illustrasjoner. 
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LANDSKAP 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Landskap 


 


Follobanen vil i hovedsak gå i 


tunnel gjennom Oslo. 


Dagstrekninger vil påvirke 


landskapsbildet Alna miljøpark, 


Middelalderparken, Gamlebyen 


gravlund og Dyvekes vei, samt 


tunnelportalene ved Furubråtveien 


og Bekkelaget. På disse 


strekningene er det viktig å sikre 


god kvalitet på utformingen. 


Utredningen skal belyse hvordan 


tiltaket påvirker omgivelsene og 


landskapet, både nærvirkning og 


fjernvirkning. 


 


Redegjørelsen skal 


illustreres. 


Naturmiljø 


 


Tiltaket kan berøre områder med 


særlig verdifullt naturmiljø. Viktige 


områder for biologisk mangfold er 


kartlagt og dokumentert i 


kommuneplanene for den 


blågrønne strukturen i Oslos 


byggesone og for Alna miljøpark. 


Alnaelva miljøpark vil sannsynligvis 


bli berørt. 


Viktige områder for biologisk 


mangfold, inklusive sårbare 


områder, identifiseres og vurderes 


med bakgrunn i foreliggende 


registreringer. Tiltakets 


konsekvenser i forhold til biologisk 


mangfold skal belyses, og evt 


avbøtende tiltak skal identifiseres. 


Utredningen skal med 


utgangspunkt i gjeldende planer 


redegjøre for berørte naturtyper og 


vegetasjon samt avbøtende tiltak. 


 


Kvalitativ vurdering etter 


håndbok 140. 


Vurderes ift 


Friluftsetatens 


naturdatabase. 


Supplerende 


registreringer foretas  


om nødvendig. 


 


BYUTVIKLING og AREALBRUK 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Byutvikling og 


arealbruk omfatter 


mulighetene for å 


utvikle området og 


begresninger i 


forhold til arealbruk 


Tiltaket kan ha konsekvenser for 


utløst potensial for byutvikling 


særlig i forbindelse med 


innføringen til Oslo S-området. 


Forholdet mellom 


Middelalderparken og Gamle Oslo 


vil påvirkes av mulighetene for å 


etablere lokk over sporene i 


Klypen. 


 


Det må utredes hvordan tiltaket 


påvirker mulig byutvikling. 


Etablering av lokk over spor og 


rekonstruksjon av terreng i Klypen. 


Redegjøre for konsekvensene av ny 


arealbruk også med hensyn til 


tilgjengelighet. 


 


 


Konsekvensene av 


alternativene beskrives 


og vurderes i forhold til 


følgende parametere: 


- Arealbeslag 


- Endret 


tilgjengelighet 


- Støybelastning 


- Endret 


barrierevirkning 


Alnaelva miljøpark Gjenåpning av Alna fra Dyvekes bro 


til Middelalderparken er i konflikt 


med jernbanedriften.  


Tiltakets betydning for en  mulig 


gjenåpning av Alna og etablering av 


et sammenhengende turdrag  langs 


Dyvekes vei beskrives. 


Kvalitativ vurdering 


med vekt på sikkerhet 


gjennomføres. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Vann og avløp Både eksisterende og planlagte 


vann- og avløpsledninger i Oslo 


berøres av tiltaket. 


Avløpstunnelen ”Midtgardsormen” 


er under planlegging og kommer i 


konflikt med tiltaket. 


Det må redegjøres for behovet for 


omlegging av eksisterende 


infrastruktur, og hvordan 


konflikter med planlagte tiltak skal 


løses med fellesoptimalt resultat. 


Verbalbeskrivelse og 


illustrasjoner. 


Energi 


 


 Det må avklares om tiltaket 


medfører økning i energibehovet 


og derved forsterkning av 


infrastruktur. 


Beregnes i teknisk plan. 


Jernbane 


 


Sporområdene i Oslo S må 


ombygges. 


Dette er en del av tiltaket og 


redegjøres for i tiltaksbeskrivelsen 


 


Installasjoner under 


bakken 


Store deler av tiltaket går under 


bakken. 


Det må avklares om tiltaket 


kommer i konflikt med teknisk 


infrastruktur under bakken, 


herunder brønner og 


energibrønner. 


Verbalbeskrivelse og 


illustrasjoner. 


 


VERNEINTERESSER / KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Temaet omfatter  


kulturminner, 


kuturmiljøer og 


kulturlandskap. 


 


Tiltakets forhold  til og 


konsevensenser for kulturminner 


og kulturmiljø er en vesentlig 


problemstilling i området ved Oslo 


S og Gamlebyen. Det foreligger 


mye kunnskap om kulturminnene 


og kulturmiljøet i Gamlebyen, men 


fortsatt er det områder med 


funnpotensial som ikke er 


undersøkt iht kulturminnelovens § 


9. 


Terrengendringer kan påvirke 


fredete kulturminner. 


Som grunnlag for vurderingen er 


det nødvendig med en beskrivelse 


av de enkelte kulturminner, 


kulturlag og de historiske 


kulturmiljøene med vekt på 


betydningen og verdien av disse. 


Konsekvensene vurderes for et 


kjerneområde og et 


influensområde som er større enn 


selve planområdet. Kjerneområdet 


er området som i størst grad 


påvirkes av tiltaket. Kjerneområdet 


er Ladegården med Barokkhagen 


og et område omkring Klypen, og 


langs gravlundens østside.  


Influensområdet, 


Fornminneområdets avgrensning, 


benyttes for vurdering av 


konsekvenser for det helhetlige 


kulturmiljøet i Oslo middelalderby. 


Omfang og avgrensing av 


undersøkelsesplikten avklares med 


ansvarlig myndighet. 


Det skal redegjøres for 


kulturminnenes 


eventuelle vernestatus 


(fredet, regulert til 


spesialområde bevaring 


etc.) og tiltakets 


konsekvenser for disse. 


Det skal utarbeides 


temakart basert på 


gjennomførte 


registreringer og 


verdivurderinger. 


Beskrivelsen av 


kulturminner og 


kulturmiljø vil baseres 


på foreliggende 


kunnskap, supplert med 


informasjon fra 


forundersøkelsen for 


tomteområdene for 


Kulturhistorisk 


museum, gjennomført 


høsten 2005. 
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VERNEINTERESSER / KULTURMINNER OG KULTURMILJØ (forts.) 


  Følgende konsekvenser foreslås 


utredet: 


• Tiltakets konsekvenser for 


bevarte middelalderruiner og andre 


middelalderske anlegg som er 


synlige 


• Tiltakets konsekvenser for ikke - 


synlige middelalderske levninger 


• Tiltakets konsekvenser for 


bevaring av etterreformatoriske 


kulturminner 


• Tiltakets konsekvenser for 


bevaring av det historiske 


bymiljøet, 1800-tallsbyen 


• Tiltakets konsekvenser for 


historiske strukturer, veifar, 


historisk topografi. 


• Tiltakets konsekvenser for bruken 


av middelalderparken 


Områder med potensial for funn og 


antatt behov for ytterligere 


undersøkelser på 


reguleringsplannivå avgrenses på 


kart. Mulige avbøtende tiltak skal 


beskrives. 


NIKU trekkes aktivt inn i 


arbeidet. For mulig 


berørte områder skal 


det utføres 


gjennomgang av 


relevante arkiv og 


befaringer av kvalifisert 


personell. 


Områder med potensial 


for funn og antatt 


behov for ytterligere 


undersøkelser på 


reguleringsplannivå 


avgrenses på kart jfr. 


Håndbok 140. 


Gamlebyen 


gravlund 


I alternativ Dyvekes vei føres nye 


spor nær østsiden av Gamlebyen 


gravlund under Dyvekes vei. 


Redegjøre for eventuell berøring av 


gravlunden med avbøtende tiltak. 


 


Riving 


 


Anleggsarbeidene kan medføre 


riving av eksisterende bygninger. 


Det må i særlig grad redegjøres for 


behovet for å rive eller flytte 


verneverdige anlegg og bygg og 


hvordan dette kan gjøres for å 


ivareta objektenes verdier enkeltvis 


og som kulturmiljø. 


Statens vegvesen 


Håndbok 140 
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RISIKO OG SÅRBARHET – RESULTATER FRA OVERORDNET ROS-ANALYSE 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Flom og 


tidevannsflom 


Sporområdet inn mot Oslo S ligger 


dels under havnivå. Dette gjelder 


generelt for sporområdet, som 


derved vil påføres driftstans ved en 


eventuell flom som setter 


sporområdet under vann. 


Egen risiko- og sårbarhetsanalyse 


må gjennomføres for hele tiltaket, 


herunder risiko for og tiltak mot 


flom i sporområdet. 


ROS-analyse 


Sårbar fauna og 


flora 


Tiltaket kan påvirke 


Ekebergskråningen  som vernet 


område, samt eventuel indirekte 


våtmarksområder. Tiltaket vil for 


grunt alternativ krysse under 


Ljanselva og Gjerdsrudbekken i 


kulvert. 


Egen risiko- og sårbarhetsanalyse 


gjennomføres for de berørte 


arealene. Påvirkning av biologisk 


mangfold, spesielt vannmiljøet 


behandles. 


Oslo kommunes 


naturdatabase legges til 


grunn. 


Tilleggsregistreringer 


gjennomføres. 


Sykehus/-hjem, 


kirke 


Oslo Hospital. Gamlebyen 


gravlund, Klemmetsrud kirke og 


gravlund; støy, vibrasjoner 


Som over Egen utredning 


Forurenset grunn Risiko for funn av forurensing i 


Loenga og Klypen 


Registrering og beskrivelse av 


avbøtende tiltak 


Egen utredning 


Brann- og eksplosjon I lange tunneler kan ulykker med 


medfølgende eksplosjoner og 


brann ha tilsvarende virkninger 


også for andre tog som befinner 


seg tunnelen. 


Jernbaneverket gjennomfører 


egne risiko- og tiltaksvurderinger 


for Follobanen. 


ROS-analyse 


 


BARNS INTERESSER 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Barn og unge Prosjektet berører ikke leke- eller 


oppholdsarealer i permanent 


situasjon. Temaet er relevant i 


forhold til byutviklingsaspektet. 


Når det gjelder barriæreeffekter og 


utvikling av friområder og parker, 


vil dette bli behandlet under tema 


Byutvikling og arelabruk 


Se Byutvikling og 


arealbruk 


 


UNIVERSELL UTFORMING 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


 Tiltaket omfatter ikke 


stasjonsområder, kun banetraséer. 


Temaet anses Ikke å være 


beslutningsrelevant 


utredningstema. 


Rømningsveier ivaretas i 


Jernbaneverkets egne 


retningslinjer. 
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JURIDISKE FORHOLD 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Innhold og omfang Metode 


Rekkefølgekrav Gjennomføring av tiltaket må 


koordineres med andre 


utbyggingstiltak i området som 


kommer i berøring med 


Follobanen. 


Aktuelle utbyggingstiltak må 


identifiseres. Konflikter og 


avhengigheter (i tid og rom) må 


avklares. Ny Plan- og bygningslov 


tilsier regulering til kombinerte 


formål, med bestemmelser som 


sikrer hensiktsmessig rekkefølge. 


Beskrives i eget kapittel 


i plandokumentet. 


Innarbeides i forslag til 


bestemmelser til 


reguleringsplan. 


 


 


B.7.3 Utredningsprogram for anleggsperioden 


Temaet omfatter kortsiktige virkninger i anleggsperioden. For hvert av deltemaene skal det 


også redegjøres for eventuelle konsekvenser i anleggsperioden. 


KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning - innhold og 


omfang 


Metode 


Landskap og 
naturmiljø 
Grøntstruktur 
Biologisk mangfold 
 


Ljanselva og Gjersrudbekken inngår i 
forslag til Kommunedelplan for den 
blågrønne strukturen i Oslos 
byggesone. Ved begge vassdrag kan 
det være aktuelt med anleggsområder. 
 
 


Det må redegjøres for hvordan 
eventuelle anleggsområder ved 
Ljanselva og Gjersrudbekken kan 
avgrenses mot vassdragene slik at 
målsetningene i Kommunedelplan 
for den blågrønne strukturen i 
Oslos byggesone ivaretas ift 
vegetasjon og biologisk mangfold. 
Det må spesielt redegjøres for tiltak 
for å forhindre forurensede utslipp 
fra anleggsområdet til vassdragene 
og tilhørende omgivelser. 


Kartlegging av 
konflikter, 
kvalitativ 
vurdering av 
behov for 
avbøtende tiltak. 
 


Biologisk vern Risiko for spredning av fremmede arter 
ved transport og flytting av masser er 
tilstede. 


Det skal redegjøres for slik risiko og 
avbøtende tiltak skal beskrives. 


Kvalitativ 
vurdering av 
biolog 


Nærmiljø, barns 
interesser og 
friluftsinteresser 


Anleggsveier, nærmijø og barns lek og 
skolevei. Utredningsområdet for 
friluftsliv og rekreasjon omfatter hele 
traséområdet mellom Oslo S og 
kommunegrensen mot Oppegård og 
Ski. 
Aktuelle turløyper og stier i 
planområdet som kan bli berørt i 
anleggsperioden går langs 
Gjersrudbekken og Ljanselva som er 
viktige atkomstruter til marka, og langs 
Alnaelva. 


Spesifisere ruter for anleggstrafikk. 
Innarbeide tiltak i plan og 
bestemmelser. 
Behov for midlertidige endringer av 
gang- og turveier, samt evt. stier og 
løyper avklares og konsekvenser 
beskrives. 
Konsekvenser for vegetasjon og 
vekstforhold utredes.  


Kartlegging av 
konflikter, 
kvalitativ 
vurdering av 
behov for 
avbøtende tiltak. 
Omfang og krav 
til reetablering av 
skadet 
vegetasjon 
defineres. 
 


Arealbruk for rigg- og 
anleggsområder 


Det vil være behov for betydelige 
arealer til rigg- og anleggsområder 
mellom Oslo S og Oppegård og Ski 
grenser, avhengig av alternativ og 
drivemetode som blir valgt. 


Arealbehov og lokalisering for 
alternative rigg- og 
anleggesområder skal avklares 
samt konsekvensene av disse. 


Egen 
delutredning. 







Follobanen 
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


Planprogram  


Dok nr:       UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                           00-A 
Dato:                      05.02.2010 
Side:                       89 av 143 


 


KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN (forts.) 


Generell 
tilgjengelighet på 
offentlig vegnett 
 


Anleggsvirksomheten kan redusere 
fremkommelighet på vegnettet. Det er 
spesielt viktig å utrede konskvenser for 
utrykkingskjøretøyer av 
beredskapshensyn 


Alternative utrykkingsruter må 
dokumenteres i kart. 


Egen 
delutredning. 


Masseras i tunnel Ras i Alnatunnelen kan gi flom. Risiko 
for ras som følge av tiltaket utredes. 


Geoteknisk vurdering av berg og 
forslag til anleggsteknisk løsning 
vurders og eventuelle avbøtende 
tiltak beskrives. 


Behandles i 
geoteknisk 
rapport 


Plassering av 
tverrslag og 
rømningsveier 


I anleggsperioden er det behov for 
tverrslag ved driving av tunnelen. I 
driftsperioden skal det være 
rømingsveier for hver km. 


Tverrslag og rømningsveier må 
identifiseres og plasseres slik at de 
er hensiktsmessige både i 
anleggsperioden og driftsfasen, og 
til minst mulig ulempe for allmenn 
interesse. 


Egen 
delutredning. 


Robusthet 
 


Planområdets utstrekning er ikke 
avklart fullt ut. Det er viktig at det 
varsslede planområdet er dekkende for 
arealbehovet. 


Planområdets avgrensning Kart 


Kulturminner og 
kulturmiljø 


Temaet omfatter automatisk fredede 
kulturminner (kulturminner eldre enn 
1537), nyere tids kulturminner og 
kulturmiljøer inklusive kulturlandskap 
innenfor planområdet som kan 
påvirkes av anleggsvirksomheten. 


Det omfanget av 
anleggsvirksomheten får for 
arealbehov, krøreruter for 
transport, vibrasjoner, rystelser og 
påvirkning av poretrykk/grunn-
vannsnivå, må registreres og 
evetuelle avbøtende tiltak må 
defineres 


Egen 
delutredning. 


Universell utforming 
og fremkommelighet 


Fremkommelighet i forhold til gang- og 
sykkeleveier i anleggsfasen må 
ivaretas. 


Kartlegging og beskrivelse av 
midlertidige endringer som følge av 
anleggsvirksomheten. 
Dokumentasjon av utforming av 
midlertidige tiltak. 


Kart og 
prinsippskisser 
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Planprogram Follobanen 


C - Oppegård kommune  
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C.1 BESKRIVELSE AV TILTAKET I OPPEGÅRD KOMMUNE 


C.1.1 Trasevarianter i Oppegård 
kommune 


Tiltaket har to alternative trasekorridorer 


mellom Oslo og Ski. Et alternativ med en 


sammenhengende dyp tunnel uten 


dagstrekning, og et alternativ med grunn 


tunnel delt i to strekninger og en 


dagstrekning ved Taraldrud i Ski kommune. 


Dagstrekning ved Taraldrud vil berøre 


friluftsinteresser for befolkningen i Oppegård. 


Området ligger innenfor Marka slik grensen er 


satt i den nye Markaloven (jfr. Lov om 


naturområder i Oslo og nærliggende 


kommuner). 


Anleggsområde med tverrslag og 


rømningsveier for tiltaket er vurdert plassert i 


Taraldrudområdet. Lokalisering og størrelsen 


på riggområder i anleggsfasen og lokalisering 


av eventuelle deponiområder for 


overskuddsmasser er avhengig av valg av 


drivemetode.  


Dersom banen bygges som ett tunnelløp med 


to spor, vil det være behov for rømningsveier 


for hver kilometer som løses med en parallell 


tunnel og/eller noen tunneler til det fri.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 1-C. Oversikt over trasekorridorer for 
Follobanen. 
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C.1.2 Gjennomføring av tiltaket 


Ved bygging av Follobanen vil det oppstå behov for arealer også utenfor det ferdige 


anlegget. Dette vil gjelde rigg- og anleggsområder i tilknytning til selve jernbaneanlegget, 


midlertidige og permanente vegomlegginger, midlertidige og permanente deponiområder for 


masser.  


I forbindelse med anlegget vil det i perioder kunne bli omfattende anleggstrafikk til og fra 


anleggsstedene. Denne trafikken må organiseres slik at konfliktene med nærmiljø og 


friluftsliv blir minst mulig. 
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C.2 DAGENS SITUASJON OG PLANSTATUS I BERØRTE 
OMRÅDER 


C.2.1 Dagens arealbruk 


Trasealternativet går i tunnel uten 


dagstrekning under Oppegårdsmarka øst 


for Kolbotn tettsted. Arealet er i hovedsak i 


bruk til friluftsliv og landbruk og er vist som 


NLF-område i kommuneplanens arealdel.  


Alternativ med dagstrekning passerer øst 


for Oppegårds grense mot Ski og berører 


ikke Oppegård direkte. 


Friluftslivsinteressene i Oppegårdsmarka er 


spesielt knyttet til to hovedbrukerinteresser; 


nærmiljø og friluftsliv.  


Alternativene passerer øst for Tussetjern. 


Deler av tjernet ligger i Oppegård, resten i 


Ski kommune. Tussetjern inngår i 


nedbørsfeltet for Oppegårds 


drikkevannskilde, Gjersjøen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Figur 2-C. Ortofoto som viser de aktuelle traseer i 
planområdet 
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C.2.2 Gjeldende kommuneplan 


Arealbruken i planområdet er oversiktlig. I 


kommuneplanens arealdel er den vist som 


landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 3-C. Utsnitt av gjeldende kommuneplan for 
Oppegård 
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C.2.3 Særlige sårbare områder 


Nærmiljø og friluftsliv 


Marka i Oppegård er av stor betydning for 


nærmiljø og friluftsliv. Marka benyttes både 


for det daglige friluftslivet i nærmiljøet 


(boligområder, skole/barnehage/-


speiderhytte og idrettsanlegg) og som 


utgangspunkt for lengre turer i Sørmarka og 


Østmarka. Dette gjelder alle aldersgrupper, 


også barn og unge. Aktivitetene foregår til 


alle årstider. De skraverte områdene 


benyttes spesielt av barn og unge jf de 


rikspolitiske bestemmelsene (RPR) for barn 


og unge. Markagrensa (jf Markaloven) er 


vist på kartskissen. 


Mht trafikksikkerheten er flere 


vegstrekninger beskrevet som sårbare. Det 


gjelder bl.a strekningen Skiveien, 


Sønsterudveien og Gamle Kongevei. Disse 


benyttes av barn og unge på veg til og fra 


skolen. Det er også knyttet lignende 


problemstillinger til rv 152 sør i Oppegård 


kommune. Dette har betydning for 


anleggstrafikk og massetransport. 


 


 


 


 


 


 


. 


 


 


 


 


 


  


Figur 4-C. Kartutsnittet viser viktige turområder, områder 
som brukes av barn og unge, markagrense og sårbar 
skoleveg. 







Dok nr:             UOS00-A 0-36011 
Rev nr :                                 00-A 
Dato:                            05.02.2010 
Side:                             98 av 143 


Planprogram 


 
Follobanen 


Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 


 


 


Naturmiljø  


Marka i Oppegård har en rekke registrerte 


viltområder og viltpassasjer av lokal og 


regional verdi.  


Størst interesse og verdi knyttes til vann og 


våtmarksområdene på kommunegrensa til 


Ski. 


Det er også interesser knyttet til områdene 


ved Grytetjern og Tussetjern.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Figur 5-C. Kartutsnittet viser priorterte naturtyper og 
trekkveger for hjortedyr 
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Kulturminner og kulturmiljø 


Follomarka har få kjente (registrerte) 


automatisk fredete kulturminner. På 


høyderyggen mellom bebyggelsen i Kolbotn 


og Oppegårdsmarka ligger den gamle 


ferdselsvegen til Ski, Oldtidsvegen. Langs 


denne ligger to registrerte gravfelt. Et av 


disse er fredet. Det andre har usikker status. 


Oppegårdsmarka er av Akershus 


fylkeskommune karakterisert som kulturmiljø 


av lokal verdi 
4
. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 6-C. Kartutsnittene viser kulturminner og kulturmiljøer i planområdet.  


                                                 
4 Akershus fylkeskommune(2009): Kulturlandskap i Follo 
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Naturressurser 


Traseene berører i liten grad jord- og 


skogressursene i Oppegård kommune. 


Det er knyttet store interesser til 


Gjersøvassdraget. Gjersjøen er 


drikkevannskilde. Det er derfor spesielt viktig 


å sikre at vassdraget ikke forurenses. Dette 


gjelder spesielt i anleggsperioden. Det vises 


her til EUs vanndirektiv og Vannforskriften 


(Forskrift om rammer for vannforvaltningen). 


Store deler av planområdene i Oppegård og 


Ski kommuner inngår i nedbørsfeltet til 


Gjersjøvassdraget. Snipetjern med 


bekkesystem og Grytebekken i Oppegård og 


Assuren og bekken i Assurdalen i Ski 


kommune er en del av vassdraget. 


Tussetjern ligger oppstrøms Gjersjøen. 


Kommunegrensa krysser tjernet. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Figur 7-C. Kartutsnittet viser markslagene i området. 
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C.2.3 Arealplaner 


Av gjeldende reguleringsplaner langs eller i Oppegårdsmarka nevnes5: 


 


Reguleringsplanområde Reguleringsformål 


Øvre Ormerud – Høyås Offentlig friomåde 


Tårnlia og Hellerasten Blokkbebyggelse 


Landbruksområde 


Del av Fløysbonn gård Kontor /industri 


Endring av Hellerasten Frittliggende småhusbebyggelse 


Ødegården Offentlig friområde 


Tilknytningstrase fra Kongeveien/Fløisbonn til 


E6/Taraldrud  


Industri 


Sofiemyrveien 12 - 16 Annet kombinert formål 


Del av Fløisbonn Industri 


Østre Greverud/Sønsterud skog Verneområde på land 


Øvre Skogen gnr 44, Bnr3, 27 Konsentrert småhusbebyggelse 


 


Ingen av disse planområdene antas å bli direkte berørt av tiltaket.  


  


                                                 


5 Kilde: Folloportalen 
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C.2.4 Pågående planprosesser 


Kolbotn stasjon er et viktig kollektivknutepunkt for Oppegård kommune. Utvikling av dette vil 
være av betydning både for utviklingen i Oppegård kommune og for jernbanens 
kundegrunnlag lokalt.  


Jernbaneverkets ledelse behandlet utredningen om Follobanen i møte den 24. mars 2009. I 


vedtaket heter det: 


”…….. 


JBV vedtar å videreføre planlegging og etterfølgende bygging av ny stasjon på 
Kolbotn som et eget prosjekt som kjøres parallelt med planlegging, prosjektering og 
bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. 


……” 


Jernbaneverket har derfor tatt initiativ til planlegging av nytt kollektivknutepunkt i Kolbotn. 


Oppegård kommune har varslet planoppstart for arbeidet med kommuneplan for 2011 – 


2022 og lagt forslag til planprogram ut på høring. Kraftig økning av befolkningen i regionen vil 


gi kommunen spesielle utfordringer i forhold til utbyggingsstrategier og sentrumsutvikling 


generelt, men særlig står kommunen overfor utfordringer knyttet til framtidige 


kollektivløsninger og sentrumsutvikling i Kolbotn6. Kommuneplanen forutsettes ferdig 


behandlet mars 2011.  


Fløisbonn/Sofiemyr er i kommuneplanen vist som ervervsområder. Ubebygde deler av 


området er under regulering i henhold til kommuneplanen og får atkomst fra Tverrveien.  


Nordøst i kommunen er en turveg gjennom Oppegårdsmarka under regulering. 


Øst for Sætreskogen reguleres et mindre område til boligformål. Det gjelder en detaljplan for 


8 boliger. 


Det foregår for tiden et omfattende plan- og utredningsarbeid for et nytt utbyggingsområde 


for næring på Taraldrud. Området ligger i Ski kommune, men nær Oppegårds grense. 


 


 


 


                                                 


6 www.oppegard.kommune.no 12.06.2009 



http://www.oppegard.kommune.no/
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C.3 SÆRLIGE FORHOLD SOM MÅ TAS HENSYN TIL I 
PLANLEGGINGEN 


C.3.1 Lokalt kollektivsystem 


Utviklingen av selve kollektivkonseptet knyttet til Østfoldbanen og Follobanen er omtalt foran 


i planprogrammets fellesdel for alle tre kommuner  


En effekt av etablering av Follobanen vil være at togtilbudet på Østfoldbanen kan forbedres. 


Utvikling av et kollektivknutepunkt på Kolbotn sentrum vil både kunne utnytte og bidra til 


dette. Hensiktsmessig og effektiv tilbringertjeneste vil sammen med et godt rutetilbud kunne 


gi grunnlag for videreutvikling både av næringsliv og bosetting i kommunen. 


 


C.3.2 Oppegårdsmarka 


Kommuneplanen for Oppegård kommune 2007 - 2019 har fire fokusområder. Ett av disse er: 


Folkehelse, miljø og samfunn. Med dette menes at Oppegård kommune skal ha en 


bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag i dag og i fremtiden. I 


dette står folkehelseperspektivet sterkt. Det er derfor viktig å ta vare på grønne lunger og 


muligheter for å drive hverdagsaktivitet. Dette er også i tråd med nasjonal politikk. 


Mål:   Bevaring av regionalt viktige og sammenhengende natur- og grøntområder og 


kulturlandskap. 


Strategier: Hindre utbygging i Marka 


  Fortsette med en ”streng” forvaltning av Marka 


 


C.3.3 Gjersjøen som drikkevannskilde 


Å sikre god vannkvalitet i vassdragene er viktig. Gjersjøen er kommunens drikkevannskilde. 


Dette er også et prioritert område i Oppegårds kommuneplan. 


Mål:  Vannkvaliteten i Gjersjøen skal tilfredsstille gjeldende miljøkrav. 


  Tilførselsbekkene til Gjersjøen skal sikres mot forurensning. 


Strategier: Samarbeide med Ås og Ski om rent vann i Gjersjøen. 


  Overvåke Gjersjøen og tilhørende nedbørsfelt. 
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C.3.4 Trafikksikkerhet i anleggsperioden 


Det er en målsetting å opprettholde og videreutvikle de gode bokvalitetene i kommunen. 


Trygghet nevnes som spesielt viktig. Trafikksikkerhet er en del av dette. I forbindelse med 


planarbeidet har administrasjonen pekt på strekningen Skiveien, Sønsterudveien og Gamle 


Kongevei som spesielt sårbar (se kart avsnitt 2.3). Skolebarn ferdes langs og krysser 


vegene. Lignede problemstilling gjelder for rv 152 i søndre del av kommunen. 


 


C.3.5 Arealutvikling i Oppegård 


Follobanen vil ikke påvirke arealbruken i vesentlig grad. Eventuelle barrierevirkninger av en 


mulig dagstrekning på Taraldrud vil i hovedsak kunne avbøtes. 


Kvaliteten på togtilbudet på Østfoldbanen, kollektivknutepunkt i Kolbotn og god 


tilbringertjenester vil være av betydning for arealutviklingen i Oppegård kommune. Økt 


kapasitet og et vesentlig bedret togtilbud, samt utvikling av stasjoner langs Østfoldbanen, vil 


underbygge arealutviklingen langs Østfoldbanen. Dette betinger at kommunen følger opp 


denne muligheten gjennom bl.a en aktiv fortettingsstrategi og arealplanlegging. 


Anleggsgjennomføringen vil trolig heller ikke få vesentlige virkninger for fremtidig arealbruk i 


kommunen. Dette vil bli vurdert i den videre planleggingsprosessen. 
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C.4 PLANUTFORMING 


C.4.1 Planens innhold og 
avgrensning 


Formål med planarbeidet  


Det skal utarbeides en teknisk plan for 


alternativene som er beskrevet i fellesdelen. 


Denne vil utgjøre grunnlaget for 


konsekvensutredning. Gjennom 


konsekvensutredningen skaffes underlaget 


for å foreta det endelige valg av trasé for 


Follobanen i de berørte kommunene. 


Grensen for plan- og utredningsområdet 


Avgrensningen av planområdet vil følge de 


aktuelle traseene. Planområdet defineres 


gjennom utredningsarbeidet. 


Seinere, i forbindelse med 


reguleringsplanene vil den endelige 


avgrensingen finne sted. For 


tunnelstrekningene er det også aktuelt å 


regulere nødvendig volum.  


For eventuelle dagsoner skal det foretas en 


konkret vurdering av hvor stort areal som 


skal reguleres. Tverrslag, riggområder, 


massedeponier samt atkomst- og 


rømningsveier skal inngå. 


Planområdet og influensområdet for 


konsekvensutredningen er ikke 


nødvendigvis sammenfallende. 


Influensområdet for de ulike 


utredningsoppgaver vil kunne omfatte større 


eller mindre områder avhengig av tema. 


Planformål 


Det tas sikte på en disponering av området 


til hovedformål samferdselsanlegg og 


teknisk infrastruktur og underformålene 


bane, veg og parkeringsplasser (jfr. pbl § 


11.7), samt midlertidige trafikkområder 


(anleggsområder). 


  Figur 8-C. Oversikt over aktuelle tverrslag, riggområder 
og rømningsveger 
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C.5 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 


 


I arbeidet med konsekvensutredningen er det viktig å legge vekt på problemstillinger som er 


relevant for det aktuelle tiltaket og er viktig som beslutningsstøtte.  


Konsekvensene av tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet som er tilsvarende dagens 


situasjon uten gjennomføring av tiltak. Sammenlikningsåret er 2025. 


De prissatte konsekvenser skal utredes i tråd med metoden beskrevet i Jernbaneverkets 


håndbok JD205. 


I arbeidet med de ikke prissatte konsekvensene forutsettes det at Statens vegvesens 


håndbok 140 Konsekvensanalyser legges til grunn. For hvert tema beskrives og vurderes 


verdiene i området, omfang og konsekvens av tiltaket. Mulige avbøtende tiltak presenteres. 


For enkelte tema er metodikken ytterligere beskrevet. 


Beskrivelsene av konsekvensene illustreres med skisser, bilder og fotomontasjer der dette er 


hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggsperioden samt midlertidige og varige 


deponiområder som er direkte relatert til tiltaket skal inngå i konsekvensutredningen. 


De forskjellige alternativene vil bli satt opp i en matrise hvor de ulike konsekvensene blir 


vektet slik at alternativene kan sammenliknes.  


Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensvurderinger i 


reguleringsplanfasen. Dette vil bli avklart gjennom planbehandlingen.  


Avbøtende tiltak som innarbeides i planene skal kostnadsberegnes og tas inn som en del av 


tiltaket. Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøoppfølgingsprogram (MOP). Dette skal 


utarbeides og følge reguleringsplanen ved utlegging til offentlig ettersyn. Her vil en også gå 


nærmere inn på konsekvensene i anleggsperioden og behovet for oppfølgende 


undersøkelser. 
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C.5.1 Prissatte konsekvenser 


 


STØY OG VIBRASJONER 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og omfang Metode 


Omhandler både 


luftbåren støy, 


strukturstøy og 


vibrasjoner. 


 


Follobanen vil gi jernbanestøy i 


eventuelle dagsoner. Blir disse 


liggende i nærheten av E6 er det 


av betydning og få vurdert både 


Follobanens bidrag og den 


samlete støybelastningen fra de 


to kildene. Eventuelle vibrasjoner 


skal også utredes. 


Friluftslivsområdene i marka 


hører til de støyfølsomme 


områdene. 


 


Det må foretas støyberegninger Med 


endrete støyforhold pga ny trase og nytt 


trafikkbilde 


 Beregningene skal gjennomføres på et nivå 


som gir grunnlag for å vurdere behovet for, 


og virkningen av, eventuelle avbøtende 


tiltak. Dersom Follobanens får dagstrekning 


nær E6 vurderes det samlede bidrag fra de 


to støykildene.  


Det bør også gjøres en vurdering av om 


Follobanen i noen grad kan gi vibrasjoner i 


nærliggende områder. Eventuelt omfang og 


avbøtende tiltak må utredes.  


Støymessige endringer på Østfoldbanen 


som følge av Follobanen skal utredes.  


 


Statens vegvesens 


Håndbok 140 


Miljøverndeparte


mentes rundskriv 


T-1422 


 


Forhold som er tilstrekkelig utredet eller ikke aktuelle 


De økonomiske konsekvensene inkludert en nytte/kostnadsanalyse av tiltaket er gjennomført 


i forutgående utredninger.  


Det vises til Jernbaneverkets anbefaling av trasekorridor for Follobanen, Nytt dobbeltspor 


Oslo-Ski, rapport på utredningsnivå (2009) og Jernbaneverkets behandling av denne i 


Jernbaneverkets ledergruppe 24. mars 2009. 


 


C.5.2 Ikke prissatte konsekvenser 


Metode 


I Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyser (Håndbok 140) er det tre begreper 


som står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: verdi, 


omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller 


miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtemaet. Verdi rangeres på 


en tredelt skala med skriftlig begrunnelse. Omfang rangeres på en femdelt skala med en kort 


begrunnelse. Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre for 


det enkelte fagtemaet og gjøres ved å sammenstille verdi og omfang. 
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Konsekvensene rangeres i vegvesenets metodikk til en ni-delt skala med skriftlig forklaring. 


Det redegjøres for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for 


fastsettingen. Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til referansesituasjonen. 


Verdi angis med utgangspunkt i vedtatte planer og vises på kart. Avbøtende tiltak beskrives. 


For flere tema er konkret metodikk foreslått.  


Eventuelle dagsoner og enkelte andre permanente/midlertidige anlegg i nabokommunene 


kan komme nær kommunegrensa slik at virkningene strekker seg inn i Oppegård. Dette 


behandles i de respektive kommuners planprogrammer. Det kan gjelde temaene landskap, 


nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og naturressurser. 


 


 


LANDSKAP 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Temaet 


landskapsbilde 


omhandler estetiske 


verdier i landskapet, 


visuell opplevelse av 


omgivelsene, og 


hvordan dette endres 


som følge av et tiltak.  


Temaet tar for seg 


hvordan tiltaket er 


tilpasset landskapet 


og hvordan 


landskapet oppleves 


sett fra toget 


(reiseopplevelse). 


Follobanen vil i hovedsak gå i 


tunnel gjennom Oppegård. 


Eventuelle dagstrekninger vil 


påvirke landskapsbildet. På 


disse strekningene er det 


viktig å sikre god kvalitet på 


utformingen. Andre arealer 


som berøres av 


permanente/midlertidige 


anlegg vil også kunne 


påvirke landskapsbildet. 


Området ligger innenfor 


Markaområdet, jfr. Lov om 


naturområder i Oslo og 


nærliggende kommuner. 


De aktuelle dagstrekningene 


er så korte at de ikke vil 


påvirke reiseopplevelsen i 


særlig grad.  


 


Landskapsanalysen skal 


beskrive fjernvirkning og 


nærvirkning av tiltaket og 


eventuelle avbøtende tiltak. 


Utredningsområdet avgrenses til 


eventuelle dagsoner og arealer 


som berøres av andre 


permanente eller midlertidige 


anlegg.  


 


Arbeidet utføres med 


bakgrunn i befaring av 


strekningen, kart, 


flyfoto og bilder, samt 


annet tilgjengelig 


bakgrunnsmateriale, 


for eksempel NIJOS 


kategoriseringer. 


Akershus 


fylkeskommunes 


rapport (Akershus 


fylkeskommune, 2009) 


Kulturlandskap i Follo 


er et viktig grunnlag for 


landskapsanalysen. 


Verdi, omfang og 


konsekvenser 


beskrives i henhold til 


metodikk i Statens 


vegvesens Håndbok 


140. 
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NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og omfang Metode 


Temaet omfatter 


befolkningens 


fysiske muligheter 


til å utøve frilufts-


livsaktiviteter.  


Marka med de muligheter for 


friluftsliv, rekreasjon og unike 


naturopplevelser den gir, er av 


uvurderlig verdi for hele Oslo-


områdets befolkning. 


Markaområdene er også svært 


viktig for Oppegårds befolkning. 


Marka ligger tett inntil 


bebyggelse, skoler, 


idrettsanlegg med mer. Den er 


lett tilgjengelig for mange. Det 


gjelder brukere i alle aldre, med 


en rekke aktiviteter hele året. 


Her utføres alt fra det daglige 


friluftslivet som å lufte hunden 


eller leke i hundremetersskogen, 


mosjon og trening for ulike 


ferdighetsnivåer og lengre turer 


til Sørmarka og Østmarka. 


Marka har også muligheter for 


fiske og fuglekikking. 


 


Utredningen skal vise hvordan 


jernbanetraseen vil påvirke 


mulighetene for friluftslivet i marka 


ved alle årstider. Forholdet til Lov om 


naturområder i Oslo og nærliggende 


kommuner (Markaloven) beskrives. 


Barn og unges bruk av området 


vurderes. 


Det er nødvendig med en overordnet 


kartlegging og vurdering av bruken 


av Marka til friluftslivs- og 


nærmiljøaktiviteter. Det gjelder 


spesielt dagsone og arealer som 


berøres av andre 


permanente/midlertidige anlegg, som 


for eksempel tverrslag og 


rømningsveier fra tunellen. 


Avbøtende tiltak i form av 


omlegging/flytting av stier og løyper 


beskrives.  


Berører traseen områder som 


benyttes av barn og unge skal 


erstatningsområder vurderes. 


Barn og unges bruk av 


området vurderes, jfr. 


Miljøverndepartementets 


rundskriv T-2/2008. 


DNs håndbøker (Håndbok 


25 – 2004 Kartlegging og 


verdsetting av 


friluftslivsområder og 


håndbok 18 – 2001 


Friluftsliv i konsekvens-


utredninger) gir innspill til 


metodikken. Også for dette 


temaet skal verdi, omfang 


og konsekvens sammen-


stilles i henhold til metodikk 


i Statens vegvesens 


Håndbok 140. 


 


 


KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og omfang Metode 


Temaet tar 


utgangspunkt i 


den 


kulturhistoriske 


verdien av berørte 


områder. Temaet 


omfatter 


automatisk fredete 


kulturminner, 


nyere tids 


kulturminner og 


kulturmiljøer 


inklusiv kultur-


landskap. 


Det er få kjente kulturminner i 


Oppegårdsmarka. 


Riksantikvarens database viser 


to aktivitets/bosetningsområder 


og ferdselsåre. Et av aktivitets- 


og bosetningsområdene hører til 


de automatisk fredete. I 


rapporten Kulturlandskap i Follo 


(Akershus fylkeskommune, 


2009) beskrives kulturminner og 


kulturmiljøet i Oppegårdsmarka.  


 


Kjente kulturmiljøer og kulturminner 


skal kartfestes, beskrives og verdien 


omtales. Det skal også gjøres en 


vurdering av hvor og hva en kan 


forvente å finne av ikke-kjente 


automatisk fredete kulturminner.  


Utredningsområdet avgrenses til 


direkte berørte områder.  


Eventuelle avbøtende tiltak 


beskrives. 


 


  


Fylkeskommunen trekkes 


aktivt inn.  


For mulig berørte områder 


skal det utføres 


gjennomgang av relevante 


arkiv og befaringer av 


kvalifisert personell. 


Omfang og konsekvenser 


av dobbeltsporet beskrives 


og mulige avbøtende tiltak 


presenteres. Områder med 


potensial for funn og antatt 


behov for ytterligere 


undersøkelser på 


reguleringsplannivå 


avgrenses på kart jfr. 


Håndbok 140.  
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NATURMILJØ 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Temaet omhandler 


naturgrunnlaget, 


naturtyper og det 


biologiske 


mangfoldet knyttet til 


de enkelte 


naturtypene.  


 


 


Markaområdene i Oppegård 


har en rekke viltområder av 


lokal og regional verdi. Det er 


registret både hjortedyr, andre 


pattedyr og en rekke fuglearter. 


I kommunegrensa mot Ski ved 


Fløysbonn er det også registret 


et område med en svært viktig 


naturtype. Fløysbonnmyra er 


for det meste en ombromorf 


myr. Intakt myrvegetasjon er 


svært sjelden i kommunen. 


Små tjern og innsjøer under 


marin grense i Follo er ofte 


artsrike og kan inneholde 


sjeldne, truede, eller 


plantegeografisk/økologisk 


interessante arter.  


 


Viktige områder for biologisk 


mangfold, inklusive sårbare 


områder og spesielle 


trekkveier, identifiseres og 


vurderes opp mot foreslått 


arealbruk.  


For andre mulig berørte 


områder vurderes betydning for 


naturgrunnlaget, naturtyper og 


det biologiske mangfoldet. 


Trekkveier for hjortedyr inngår 


også. 


For tunnelstrekningen er det 


viktig å vurdere hvilken 


betydning endret 


grunnvannstand kan ha for 


vassdrag, verdifulle naturtyper 


og biologisk mangfold.  


Utredningen gjøres på et 


overordnet nivå for hele 


kommunen, men med fokus på 


områdene som kan berøres 


direkte. 


Eventuelle avbøtende tiltak 


beskrives.  


Gjennomgang med 


kvalitetssikring av eksisterende 


dokumentasjon og nye 


registreringer gjennomføres. 


Viktige områder kartfestes, 


beskrives og verdivurderes.  


Kartleggingen skal 


gjennomføres basert på 


metodikk fra Direktoratet for 


naturforvaltning; kartlegging av 


vilt og biologisk mangfold på 


land og i ferskvann. (DN-


håndbok 11-1996,131999, 15-


2001).  


Omfang og konsekvenser 


vurderes i tråd med Håndbok 


140.  


 


 


NATURRESSURSER 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Temaet omhandler 


bruk av natur-


ressursene herunder 


landbruk, vann, 


berggrunn og 


løsmasser. 


For traseene i Oppegård 


kommune vil tiltaket kunne ha 


betydning for jord- og skogbruk 


og utnyttelse av grunn- og 


overflatevann. Gjersjøen er en 


svært viktig drikkevannskilde og 


har et relativt stort nedbørfelt. 


 


Endringer i arealbruken og 


betydning for jord- og 


skogbruksnæringen drøftes. 


Eventuelle næringsinteresser 


knyttet til jakt og fiske beskrives 


kort. Mulighetene for og 


konsekvenser av endringer i 


vannhusholdningen drøftes for 


landbruksarealer og eventuelle 


brønner.  


Faren for og konsekvensene av 


inngrep i og utslipp til 


Gjersjøens nedbørfelt vurderes.  


Eventuelle avbøtende tiltak 


beskrives. 


Arealbeslag av produktiv jord- 


og skogareal skal beregnes på 


basis av Digitalt Markslagskart 


(DMK). Driftsmessige ulemper 


på overordnet nivå.  


Når det gjelder Gjersjøens 


nedbørfelt vises til NVEs 


database Regine.  
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C.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden 


Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden. For hvert av deltemaene 


skal det også redegjøres for eventuelle konsekvenser i anleggsperioden.   


KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning-innhold og omfang Metode 


Landskap 


Nærmiljø og friluftsliv 


Kulturminner og 


kulturmiljø 


Naturmiljø 


Naturressurser 


Omfattende anleggsarbeid kan 


gi både kort- og langvarige 


skader for temaene. 


For hvert av deltemaene skal det 


også redegjøres for eventuelle 


konsekvenser i anleggsperioden. 


Eventuelle avbøtende tiltak 


identifiseres. 


For naturmiljø og naturressurser er 


det særlig viktig å klargjøre mulige 


konsekvenser og avbøtende tiltak 


der anlegget kommer i berøring 


med vassdragenes nedbørfelt. 


Tilleggsvurdering til 


temautredningene for 


driftsfasen. 


Plassering av 


tverrslag og 


rømningsveger 


 


I anleggsperioden er det behov 


for tverrslag ved driving av 


tunnelen. I driftsperioden skal 


det være rømningsveger for 


hver km. 


Tverrslag og rømningsveger må 


identifiseres, og plasseres både slik 


at de er hensiktsmessige i 


anleggstiden og driftsfasen og til 


minst mulig ulempe for allmenne 


interesser. 


Beskrives i egen 


delutredning 


Håndtering av masser  


 


Tunnelmassene fra anlegget 


vil bli vesentlige og bør 


behandles som ressurs.  


 


 


Mengder, kvalitet, bruk og 


behandling av tunnelmassene må 


avklares. Juridiske og praktiske 


forhold knyttet til midlertidige og 


varige deponiplasser belyses. 


Videre skal det vurderes behov for 


masser fra eventuelle sidetak. Det 


skal redegjøres for 


avslutningsplaner og istandsetting 


av disse. 


Beskrives i egen 


delutredning 


Arealbeslag for rigg- 


og anleggsområder 


 


Det er behov for betydelige 


arealer til rigg- og 


anleggsområder.  


Drivemetode vil være 


avgjørende for lokalisering av 


eventuelle rigg- og 


anleggsområder.  


Det må redegjøres for alternative 


rigg- og anleggsområder og 


konsekvensene av disse. 


På dagstrekningen vil det være 


aktuelt med anleggsrigg. Aktuelle 


områder vurderes og 


konsekvensene beskrives.  


Beskrives i egen 


delutredning  


Driftsforstyrrelser 


eksisterende bane 


 


Aktuelt dersom 


anleggsarbeidene kommer 


nær eksisterende bane. 


Det skal utredes i hvilken grad 


tiltaket påvirker lokal og regional 


trafikkavviklingen på Østfoldbanen i 


byggefasen. 


Trafikkavviklingsplan 
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KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN (Forts.) 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning-innhold og omfang Metode 


Trafikkavvikling på 


veg 


 


Gjennomføringen av tiltakene 


vil medføre omfattende 


anleggsvirksomhet, transport 


av masser og leveranser til 


anlegget. Dette arbeidet vil 


medføre trafikk på offentlig 


vegnett, trafikkstøy, 


anleggsstøy og støv. 


 


Det må redegjøres for behov for 


særskilte tiltak for å redusere 


ulemper for lokalmiljøer og sikre 


skoleveger. I Oppegård gjelder det 


spesielt strekningen Skiveien, 


Sønsterudveien og Gamle 


Kongevei og rv 152 i søndre del av 


kommunen.  


Tiltak for å hindre skader og søle 


på lokalt vegnett beskrives også. 


Det fastsettes transportruter for 


masse- og anleggstrafikk. Eventuelt 


må veger som inngår i rutene 


oppgraderes både fysisk og slik at 


trafikksikkerheten ivaretas. 


Trafikkavviklingsplan.  


Egen vurdering av 


trafikksikkerhet.  


Utslipp til luft, vann og 


grunn 


 


I forbindelse med 


anleggsarbeidet vil det alltid 


være en viss risiko knyttet til 


utslipp fra maskiner og utstyr.  


Faren for og konsekvensene av 


mulige utslipp til sårbare områder 


beskrives. Det bla i hele Gjersjøens 


nedbørsfelt.  


Avbøtende tiltak beskrives.  


Beskrives i egen 


delutredning 


 


C.5.4 Måloppnåelse 


For Oppegård kommune sin del blir det spesielt viktig å vurdere virkningene av det samlete 


tiltaket i forhold til: 


 Lokalt kollektivtilbud  


 Virkningene for Oppegårdmarka 


 Virkning på Gjersjøen som drikkevannskilde 


 Trafikksikkerhet i anleggsperioden 


 Framtidig arealutvikling 


Det vises her til krav og målsetninger i førende dokumenter som bl.a kommuneplanen for 


Oppegård 2007-2019, Markaloven og Forskrift om vannforvaltning.  


C.6 INFORMASJON OG MEDVIRKNING 


Allmennheten vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling, høring og offentlig 


ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Det vises 


til beskrivelsen i planprogrammets fellesdel. 
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D.1 BESKRIVELSE AV TILTAKET I SKI KOMMUNE 


D.1.1 Trasevarianter i Ski 
kommune 


Tiltaket har to alternative trasekorridorer 


mellom Oslo og Ski. Et alternativ med en 


sammenhengende dyp tunnel uten 


dagstrekning, og et alternativ med grunn 


tunnel delt i to strekninger og en 


dagstrekning ved Taraldrud.  


Dagstrekning ved Taraldrud vil berøre 


friluftsinteresser. Området ligger innenfor 


Marka slik grensen er satt i den nye 


Markaloven (jfr. Lov om naturområder i Oslo 


og nærliggende kommuner). 


Anleggsområde med tverrslag og 


rømningsveier for tiltaket er vurdert plassert 


i Taraldrudområdet. Lokalisering og 


størrelsen på riggområder i anleggsfasen og 


lokalisering av eventuelle deponiområder for 


overskuddsmasser er avhengig av valg av 


drivemetode.  


Dersom banen bygges som ett tunnelløp 
med to spor, vil det være behov for 
rømningsveier for hver kilometer som løses 
med en parallelltunnel og/eller noen tunneler 
til det fri.  
Alternativene har ulike muligheter mht 


innføring til Ski stasjon; en østre og en 


vestre innføring. 


Omlegging av Østfoldbanen og kryssing av 


Follobanen 


Østfoldbanen må legges om på deler av 


strekningen fra Langhus til Ski stasjon i 


begge alternativer både pga behovet for 


kryssingsspor med Follobanen og for 


planskilt kryssing av Follobanen ved østre 


innføring.  


Både i vestre og østre innføring legges 


Follobanen og Østfoldbanen parallelt over 


en strekning på ca 250 m. I dette partiet 


inngår et kryssingsfelt med sporvekslere 


som gjør det mulig for togene å skifte spor. 
Figur 1-D. Oversikt overtiltaket i Ski kommune 
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Dvs at både inngående og utgående tog kan føres fra Østfoldbanen til Follobanen eller 


omvendt. Dette er nødvendig av hensyn til beredskap og trafikkavvikling for eksempel ved 


driftsstans på den ene av banene.  


Behovet for kryssingsfelt medfører at det ene sporet på Østfoldbanen må krysse over 


Follobanen, slik at spor i samme retning går ved siden av hverandre for kryssing. 


Østfoldbanens kryssing av Follbanen må foregå planskilt for å unngå driftsforstyrrelser på 


nytt dobbeltspor. En kryssing i plan vil redusere kapasiteten betydelig på det nye sporet.  


Krysningssporene nord for Ski stasjon åpner også for at tog på Østre linje fra 


Mysen/Rakkestad kan benytte både Østfoldbanen og Follobanen inn mot Oslo.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 2 viser en mulig utforming av kryssingssporet mellom de to banene når Follobanen 


følger vestre innføring til Ski. Østfoldbanen ligger primært øst for Follobanen, og 


Østfoldbanens utgående spor må krysse planskilt over Follobanen for at utgående spor 


på begge baner skal få krysningsmulighet. Deretter føres Østfoldbanens utgående spor 


tilbake over Follobanen.  


 


 


 


 


 


 


 


Figur 3 viser en mulig utforming av kryssingssporet mellom de to banene når Follobanen 


følger østre innføring til Ski.   


  


Figur 2-D. Illustrasjon av mulig utforming av kryssingsspor mellom 
Østfoldbanen (grønn) og Follobanen (blå) i vestre trasékorridor. 


Figur 3-D.  Illustrasjon av mulig utforming av kryssingsspor mellom Østfoldbanen 
(grønn) og Follobanen (blå) i østre trasékorridor. 
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D.1.2 Gjennomføring av tiltaket 


Ved bygging av Follobanen vil det oppstå behov for arealer også utenfor det ferdige 


anlegget. Dette vil gjelde rigg- og anleggsområder i tilknytning til selve jernbaneanlegget, 


midlertidige og permanente vegomlegginger, midlertidige og permanente deponiområder for 


masser.  


I forbindelse med anlegget vil det i perioder kunne bli omfattende anleggstrafikk til og fra 


anleggsstedene. Denne trafikken må organiseres slik at konfliktene med nærmiljø og 


friluftsliv blir minst mulig. 
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D.2 DAGENS SITUASJON OG PLANSTATUS I BERØRTE 
OMRÅDER 


 


D.2.1 Dagens arealbruk 


Områdene mellom Langhus tettsted og Ski tettsted, vest for rv. 152, er i dag benyttet til 


landbruk, primært dyrka mark med noen skogteiger innimellom. 


Av bebyggelse kan nevnes gårdene Ensjø og Roås, samt Langhus Hagesenter. Det ligger 


også tre eneboliger like nordøst for hagesenteret.  


 


 


D.2.2 Gjeldende kommuneplan 


I henhold til gjeldende kommuneplan vil ikke nåværende og fremtidig arealbruk mellom 


Langhus og Ski tettsted gjennomgå noen store endringer. 


Arealene tilhørende Langhus gård, rett syd for Langhus stasjon, er i kommuneplanen avsatt 


til fremtidig boligområde. Endret avgrensing av dette området kan bli vurdert etter at planen 


for dobbeltsporet er vedtatt. Det vil i så fall bli gjort ved neste kommuneplanrullering om fire 


år.  


Figur 4-D. Dagens arealbruk i den del planområdet som berøres av dagsoner. Heltrukken linje er jernbanetrasé i 
dagen, stiplet linje er jernbanetrasé i tunnel. 
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Langhus hagesenter blir kraftig berørt av dobbeltsporet i vestre trasékorridor, og en 


relokalisering av hagesenteret må vurderes. Ved inneværende kommuneplanrullering vil Ski 


kommune vurdere om arealene mellom Østfoldbanen og rv. 152 skal utnyttes til andre formål 


enn jordbruk. 


 


                    


D.2.3 Særlige sårbare områder 


Det er gjennomført to store kartlegginger av biologisk mangfold i Ski kommune, og det er 


vedtatt at disse kartleggingene skal legges til grunn som planpremisser ved all planlegging i 


Ski kommune. 


Den siste registreringen, ”Oppdatering av naturtyper”, ble gjennomført av ”Siste sjanse” i 


2006. 


Mellom Langhus og Ski er følgende områder spesielt vektlagt: 


- Dalsåsen: Naturtype A, nasjonal viktighet. Eik edelløvskog. 


- Dalsåsen S: Naturtype C, lokal viktighet. Urskog/gammelskog. 


- Nord og syd for Roås: Viktig trekkvei for elg og rådyr mellom leveområder. 


Figur 6-D.  Utsnitt gjeldende kommuneplan ved 
Taraldrud 


Figur 5-D. Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Ski 
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- Bekk mellom Roås og Ensjø: Leveområde for fossekall og vintererle. 


- Kapelldammen: Naturtype A, har nasjonal viktighet. Dam. 


I tillegg må alle inngrep som følge av anleggsdriften kartlegges i forhold til sårbare 


naturtyper. I den forbindelse kan bl.a. nevnes: 


 Møllerenga ved Tussetjern 


 Naturvernområde ved Dalsbekken - Slorene 


Kulturlandskapet mellom Langhus og Ski er i seg selv et viktig landskapselement, og 


området vil trolig ha potensial for skjulte kulturminner. 


Nærmiljø og friluftsområder 


Tiltaksområdet er bruksmessig preget av landbruk, LNF-områder. 


Hellbekkmarka og Sørmarka er de viktige friluftsområdene nær tiltaksområdet. Vinterstid er 


Ski, Langhus og Vevelstad innfallsporter med skiløyper til disse marka-områdene.  


Naturmiljø 


I området er det flere naturmiljøer og objekter 


med verdi for biologisk mangfold. Det gjelder 


to edelløvskogsområder, hvorav et blir omtalt 


som det mest varierte skogsområdet i Ski, 


med stor spennvidde i vegetasjon og 


skogtyper. Det er registrert et stort antall 


plantearter og fugler i området. Området er 


gitt verdien A, dvs svært viktig naturtype. 


Flere trekkveger for elg og rådyr går ned til 


jernbanen fra øst.  


Innenfor planområdet finnes Kværner-


bekken/Roåsbekken og flere tjern og dammer  


som alle er registrert som naturtype A, svært 


viktig naturtype. I nærområdet til disse finnes 


rødlistede arter.  


Rullestadtjernet, øst i planområdet er vernet 


som naturreservat med hjemmel i 


naturvernloven. Skogen nord for tjernet er 


leveområde for rådyr. 


  


Figur 7-D. Oversikt over naturtyper og trekkveier for vilt 
nord for Ski. 
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Kulturminner og kulturmiljø 


 Akershus fylkeskommune utga i april 2009 


en registrering og verdivurdering av 


kulturlandskapet i Follo. Rapporten er et 


ledd i fylkeskommunens arbeid med å få en 


samlet oversikt over viktige 


kulturlandskaper og kulturmiljøer. Arbeidet 


utføres for å oppfylle målene i den 


internasjonale landskapskonvensjonen, 


som trådte i kraft i 2004. Figur 8 viser utsnitt 


av ett av registreringskartene fra dette 


arbeidet i Follo.  


Området nord for Ski tettsted er klassifisert 


som ”Kulturlandskap av regional og/eller 


nasjonal verdi” (blå skravur). Samtidig er 


området også rikt på registrerte 


arkeologiske funn, dvs automatisk fredete 


kulturminner, med potensial for ytterligere 


funn (svak rød skravur). Den østre 


Fredrikshaldske kongevei går gjennom 


området, stort sett sammenfallende med 


dagens Rv152.  


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 8-D. Kartutsnittene viser kulturminner og 
kulturmiljøer i planområdet 
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Naturressurser 


Traséene berører landbruksområder mellom Ski sentrum og Langhus, og ved Taraldrud.  


Inngrep i landbruksområder varierer mye mellom alternativene.  


Gjersjøen er reservedrikkevannskilde for Ski kommune og hoveddrikkevannskilde for 


Oppegård kommune.  Bekker og vassdrag i tiltaksområdet drenerer til Gjersjøen. 


Nedslagsfeltet for vassdragene ligger i hele traséområdet nord for Ski. Forurensing i 


nedslagfelt vil derfor ha konsekvenser for Gjersjøen.  


 


D.2.4 Arealplaner 


Områdene mellom Langhus tettsted og Ski tettsted er regulert til jord- og skogbruk, og 


omfattes av ”Reguleringsplan for et område mellom Langhus og Ski stasjonsby til 


landbruksformål i Ski kommune”, stadfestet 12.11.70 og ”Reguleringsplan for et område til 


landbruksformål i nordvestre del av Ski kommune”, stadfestet 28.02.74. 


Dobbeltsporets trase gjennom Ski tettsted dekkes av ”Reguleringsplan for Ski stasjon” 


vedtatt 23.10.02. 


 


D.2.5 Pågående planprosesser 


Ski kommune har startet opp arbeidet med rullering av kommuneplan, og utarbeidelse av 


kommunedelplan for Ski sentrum. De to planene vil bli utarbeidet parallelt, og det tas sikte på 


samtidig politisk behandling. 


Som en følge av ny plan- og bygningslov er arbeidet med pålagt plansamarbeid mellom Oslo 


og Akershus startet. I den forbindelse er viktigheten av Ski som regionalt knutepunkt 


fremhevet. Dette betyr at Ski tettsted også i fremtiden blir en viktig bolig-, handels-, kultur- og 


arbeidsplasskonsentrasjon.  


Ski Stasjon vil spille en avgjørende rolle i dette perspektivet og Ski kommune samarbeider 


med Jernbaneverket om justert utforming av Ski stasjon. Reguleringsplanen for Ski stasjon 


er basert på gjeldende kommuneplan og godkjent i 2002.  


Ombygging av Ski stasjon skal gjennomføres som en integrert del av Follobanen, men siden 


Ski stasjon har en vedtatt reguleringsplan er ikke prosjektet tatt inn i plan- og 


utredningsarbeidene for Follobanen. Skulle det vise seg at det er behov for endringer i 


gjeldende plan, vil dette måtte behandles som egen plansak i Ski kommune. 


Det pågår for tiden et omfattende plan- og utredningsarbeid for et nytt næringsområde på 


Taraldrud. Planområdet ligger innenfor Markaområdet. Kommunestyret har gått inn for 


planen, og har sendt søknad til Miljøverndepartementet om endring av Markagrensen. Saken 


er under behandling i Miljøverndepartementet. 
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D.3 SÆRLIGE FORHOLD SOM MÅ TAS HENSYN TIL I 
PLANLEGGINGEN 


 


D.3.1 Lokalt kollektivsystem 


Ski stasjon er et knutepunkt for regionen, og for trafikken videre til samtlige av Østfold-byene 


over både østre og vestre linje. Begge disse linjene har en stor andel pendlere inn mot 


hovedstadsregionen. For knutepunktet er det viktig med enkel og effektiv overgang mellom 


de regionale busser, matebusser og jernbanen.  


Hovedbussentralen og Taxisentralen for Ski ligger på stasjonsområdet, hvilket bidrar til å 


intensivere bruken av området som knutepunkt for regional- og lokal kollektivtransport.  


Realisering av Follobanen vil medføre at det lokale togtilbudet på Østfoldbanen kan utvikles i 


takt med at tettstedene Ski og Langhus vokser, delvis som en virkning av 


kollektivutbyggingen. 


  


D.3.2 Ski Stasjon 


Innføringen av Follobanen skal tilpasses gjeldende reguleringsplan for Ski stasjon, men det 


kan være behov for mindre sporjusteringer i nordre del stasjonsområdet.  


Anleggsarbeidene med stasjonen er planlagt påbegynt før bygging av selve dobbeltsporet. 


Anleggsgjennomføring for Ski stasjon vil bli koordinert med gjennomføring av Follobanen slik 


at anleggsmessig vil fremstå som en anleggsperiode.  


 


D.3.3 Arealutvikling i Ski  


Toglinja er – og vil på mange måter forbli en barriere mellom Ski sentrum del øst og vest. 


Kommunen og Jernbaneverket har felles intensjoner om at jernbanen/toget kan bli en 


integrert del av Ski sentrum, og tilføre kvaliteter. Tilstedeværelsen av et godt og utviklet 


kollektivtilbud er i seg selv et stort pre for Ski sentrum. Byen bør følge opp denne muligheten 


i sin tilrettelegging for utvikling av næringer, boligtilvekst, serviceutbygging etc. 


Follobanen vil sannsynligvis ikke utgjøre noen ny, vesentlig barriere for arealutviklingen gitt 


at den blir liggende nær dagens Østfoldbane. En del dyrket mark blir liggende mellom de to 


banene, og kan sannsynligvis bli lite drivverdige. Det blir viktig å utrede hvordan traseen kan 


tilpasses en fremtidig utvikling av arealene mellom Langhus og Ski, slik at ubrukelige 


restarealer blir minimalisert. Disse arealene er de mest nærliggende for fremtidig utvikling av 


”Ski/Langhus by”, og vil sannsynligvis utvikles over lang tid.  
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D.4 PLANUTFORMING 


D.4.1 Planens innhold og 
avgrensning 


Formål med planarbeidet  


Det skal utarbeides en teknisk plan for 


alternativene som er beskrevet i fellesdelen. 


Teknisk plan vil utgjøre grunnlaget for 


konsekvensutredning. Gjennom 


konsekvensutredningen skaffes underlaget 


for å foreta det endelige valg av trasé for 


Follobanen i de berørte kommunene. 


Grensen for plan- og utredningsområdet 


Avgrensningen av planområdet vil følge de 


aktuelle traseene. Den endelige avgrensing 


av jernbanearealet vil fastlegges gjennom 


reguleringsplaner. For tunnelstrekningene er 


det også aktuelt å regulere nødvendig 


volum.  


For eventuelle dagsoner skal det foretas en 


konkret vurdering av hvor stort areal som 


skal reguleres. Tverrslag, riggområder, 


massedeponier samt atkomst- og 


rømningsveier skal inngå. 


Planområdet og influensområdet for 


konsekvensutredningen er ikke 


nødvendigvis sammenfallende. 


Influensområdet for de ulike 


utredningsoppgaver vil kunne omfatte større 


eller mindre områder avhengig av tema. 


Planformål 


Det tas sikte på en disponering av området 


til hovedformål samferdselsanlegg og 


teknisk infrastruktur og underformålene 


bane, veg og parkeringsplasser (jfr. pbl 


§11.7), samt midlertidige trafikkområder 


(anleggsområder). 


 


 Figur 9-D. Oversikt over plan- og utredningsområde i Ski 
kommune. Avgrensing av planområdet er vist som grått 
felt. 
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D.5 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 


I arbeidet med konsekvensutredningen er det viktig å legge vekt på problemstillinger som er 


relevant for det aktuelle tiltaket og er viktig som beslutningsstøtte.  


Konsekvensene av tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet som er tilsvarende dagens 


situasjon uten gjennomføring av tiltak. Sammenlikningsåret er 2025. 


De prissatte konsekvenser skal utredes i tråd med metoden beskrevet i Jernbaneverkets 


håndbok JD205. 


I arbeidet med de ikke prissatte konsekvensene forutsettes det at Statens vegvesens 


håndbok 140 Konsekvensanalyser legges til grunn. For hvert tema beskrives og vurderes 


verdiene i området, omfang og konsekvens av tiltaket. Mulige avbøtende tiltak presenteres. 


For enkelte tema er metodikken ytterligere beskrevet. 


Beskrivelsene av konsekvensene illustreres med skisser, bilder og fotomontasjer der dette er 


hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggsperioden samt midlertidige og varige 


deponiområder som er direkte relatert til tiltaket skal inngå i konsekvensutredningen. 


De forskjellige alternativene vil bli satt opp i en matrise hvor de ulike konsekvensene blir 


vektet slik at alternativene kan sammenliknes.  


Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensvurderinger i 


reguleringsplanfasen. Dette vil bli avklart gjennom planbehandlingen.  


Avbøtende tiltak som innarbeides i planene skal kostnadsberegnes og tas inn som en del av 


tiltaket.  


Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøoppfølgingsprogram (MOP). Dette skal 


utarbeides og følge reguleringsplanen ved utlegging til offentlig ettersyn. Her vil en også gå 


nærmere inn på konsekvensene i anleggsperioden og behovet for oppfølgende 


undersøkelser. 
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D.5.1 Prissatte konsekvenser   


STØYFORHOLD OG VIBRASJONER 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Endrede støyforhold pga 


ny trasé og nytt 


trafikkbilde. Temaet 


omhandler både luftbåren 


støy, strukturstøy og 


vibrasjoner.  


Dagens Østfoldbane bidrar 


med støybelastning i Ski 


tettsted, Langhus og 


Vevelstad. I tillegg berøres 


de nærmestliggende 


gårdsbruk og 


enkeltbygninger.  


Follobanen vil bidra med 


noe tilleggsstøy i 


kommunen, både pga av at 


det kan kjøres flere tog og 


av at den nye traséen får 


en annen beliggenhet.  


Særlig vil 


krysningsanlegget mellom 


Ski stasjon og Langhus 


medføre endringer i 


støybildet. Det må også 


vurderes om 


grunnforholdene i 


traséområdet er slik at det 


kan oppstå vibrasjonsstøy i 


nærliggende boliger.  


Follobanen vil også gi støy 


i Taraldrudområdet dersom 


det velges å bygge banen 


med dagsone ved 


Taraldrud. Jernbanestøy 


kan da komme i tillegg til 


støy fra E6. 


Friluftslivsområdene i marka 


er støyfølsomme områder 


som kan berøres. 


 


Det må foretas 


støyberegninger både av 


dagens situasjon for 


Østfoldbanen og av ny 


situasjon med 


Follobanen. 


Beregningene skal 


gjennomføres på et nivå 


som gir grunnlag for å 


vurdere behovet for og 


virkningen av eventuelle 


avbøtende tiltak. Der 


Follobanens 


dagstrekninger blir 


liggende nær sterkt 


trafikkerte veger vurderes 


det samlede bidrag fra de 


to støykildene. Dette kan 


bla. gjelde ved Taraldrud 


hvor det må beregnes 


samlet støy fra 


Follobanen og E6.  


Det skal også gjøres en 


vurdering av hvorvidt 


Follobanen kan gi 


vibrasjoner i nærliggende 


bygninger. Eventuelt 


omfang og avbøtende 


tiltak må utredes. 


Utredningene og 


tiltakene skal tilfredsstille 


kravene i rundskriv T-


1442. 
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GRUNNFORHOLD 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Kartlegging av 


grunnforhold for hele 


anlegget. Spesielt i 


forhold til setningsrisiko 


for tunnelanleggets 


omgivelser.  


Tunnelen kan virke som 


”drensledning”. 


Tunnelstrekningene 


gjennom kommunen går 


under bebygde områder, 


og kan generelt virke 


drenerende på områdene 


over. Grunnforholdene er 


preget av at området ligger 


under marin grense med 


leire-avsetninger. 


Drenering av grunnen kan 


medføre setninger og 


eventuelt setningsskader 


på bebyggelse.  


Marine avsetninger med til 


dels dårlige grunnforhold 


preger også 


dagstrekningene inn mot 


Ski stasjon. Skjæring i leire 


kan på enkelte steder bli 


dyp.  Tiltak for å hindre 


skader både på 


omkringliggende 


bebyggelse, omgivelser 


generelt og vassdrag 


spesielt må ha høy fokus i 


byggeperioden.  


Risikoomfang og aktuelle 


tiltak er under utredning og 


blir fremstilt i hovedplanen 


og vil bli tatt inn i 


kommunedelplanen/ 


reguleringsplanen.  


For tunnelen legges det 


opp til 4 liter vanninnsig pr. 


min pr. 100 m i spesielt 


sensitive områder. I 


praksis er tunnelen da tett. 


Det ble satt ned 


porevannstrykkmålere i 


2009 for å vurdere 


poretrykk og aktuelle tiltak 


både i byggeperiode og i 


permanent situasjon.  


Det er ikke behov for 


utredninger utover det som 


er igangsatt. 


 


 


KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Omfatter 


kommunalteknisk 


infrastruktur under 


bakken.  


Det finnes både vann- og 


avløpsledninger som kan 


eller vil bli direkte berørt av 


tiltaket.  


 


Berørte vann- og avløps-


ledninger må kartlegges 


og avbøtende tiltak 


beskrives. 
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Forhold som er tilstrekkelig utredet eller ikke aktuelle 


De økonomiske konsekvensene inkludert en nytte/kostnadsanalyse av tiltaket er gjennomført 


i forutgående utredninger.  


Det vises til Jernbaneverkets anbefaling av trasekorridor for Follobanen, Nytt dobbeltspor 


Oslo-Ski, rapport på utredningsnivå (2009) og Jernbaneverkets behandling av denne i 


Jernbaneverkets ledergruppe 24. mars 2009. 


 


D.5.2 Ikke prissatte konsekvenser  


Metode 


Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte 


konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor 


verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte 


fagtemaet. Verdi rangeres på en tre-delt skala med skriftlig begrunnelse. Omfang rangeres 


på en fem-delt skala med en kort begrunnelse. Med konsekvens menes de fordeler og 


ulemper et definert tiltak vil medføre for det enkelte fagtemaet og gjøres ved å sammenstille 


verdi og omfang. 


Konsekvensene rangeres i vegvesenets metodikk til en ni-delt skala med skriftlig forklaring. 


Det redegjøres for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for 


fastsettingen. Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til referansesituasjonen. 


Verdi angis med utgangspunkt i vedtatte planer og vises på kart. 


For hvert tema er konkret metodikk foreslått. 


Eventuelle dagsoner og enkelte andre permanente/midlertidige anlegg i nabokommunene 


kan komme nær kommunegrensa slik at virkningene strekker seg inn i Oppegård. Dette 


behandles i Oppegård kommunes planprogram. Det kan gjelde temaene landskap, nærmiljø 


og friluftsliv, naturmiljø og naturressurser. 
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LANDSKAP 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Temaet landskapsbilde 


omhandler estetiske 


verdier i landskapet og 


menneskers visuelle 


opplevelse (bilde) av 


omgivelsene, og 


hvordan de visuelle 


aspektene ved 


omgivelsene endres 


som følge av et tiltak. 


Temaet tar for seg 


hvordan tiltaket er 


tilpasset landskapet 


sett fra omgivelsene og 


hvordan landskapet 


oppleves sett fra toget 


(reiseopplevelse). 


De mest berørte områdene 


er de første 2 - 3 km nord 


for Ski tettsted gjennom et 


viktig kulturlandskap mellom 


Ski stasjon og Langhus, 


samt eventuell dagsone på 


Taraldsrud. Ellers går 


Follobanen i tunnel.  


Jernbaneelementene vil bli 


synlig fra lenger avstand 


enn i dag, både fra veg og 


fra eksisterende 


bebyggelse.  Det er viktig for 


omgivelsene, og for 


allmennhetens opplevelse 


av området, at estetiske 


kvaliteter sikres.  


Landskapsanalysen skal 


beskrive fjernvirkning og 


nærvirkning av tiltaket. 


Utredningen skal 


beskrive, illustrere og 


kartfeste landskapstyper 


for dagsonene, fysiske 


strukturer, verdier og 


sårbarhet for ytterligere 


jernbaneinngrep. Tiltaket 


vurderes i forhold til 


viktige landskapsformer 


og tilpasning til 


omgivelsene.  


Avbøtende tiltak 


beskrives og vurderes, 


herunder 


inngrepsbegrensende 


tiltak. 


Arbeidet utføres med 


bakgrunn i befaring av 


strekningen, kart, flyfoto 


og bilder, samt annet 


tilgjengelig 


bakgrunnsmateriale, for 


eksempel NIJOS 


kategoriseringer. 


Rapporten ”Kulturlandskap 


i Follo” fra Akershus 


fylkeskommune er et viktig 


grunnlag for 


landskapsanalysen. Verdi, 


omfang og konsekvenser 


beskrives i henhold til 


metodikk i Statens 


vegvesens håndbok 140.   
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NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Temaet omfatter 


befolkningens 


fysiske muligheter 


til å utøve 


friluftslivsaktiviteter. 


Tiltaksområdet ligger mellom 


Sørmarka og Hebekk-marka, 


som begge er viktige 


friluftsområder sommer som 


vinter. Vinterstid starter 


skiløyper i tettstedene Ski, 


Langhus og Vevelstad, og 


forbinder tettbebyggelsen 


med Sørmarka.  En 


tverrgående skiløype 


forbinder de to marka-


områdene og krysser over 


jernbanen ved Ensjø gård. 


Sommerstid benyttes mindre 


veger og skogsbilveger.  


En av de aktuelle 


jernbanetraséne har mulighet 


for dagstrekning ved 


Taraldsrud, dvs innenfor 


Marka, jfr.den nye 


Markaloven. 


 For å opprettholde gode og 


innarbeidede forbindelser til 


markaområdene må 


eksisterende og nye traseer 


vurderes ut fra prinsippet om 


sammenhengende tur- og 


rekreasjonsområder.  


 


Utredningsområdet for 


friluftsliv og rekreasjon 


omfatter hele traséområdet 


mellom Ski tettsted og 


grensen til Oppegård og 


Oslo kommuner. 


Det er nødvendig med en 


overordnet kartlegging og 


vurdering av bruken av 


Marka til friluftslivs- og 


nærmiljøaktiviteter. Dette 


gjelder områdene med 


dagsoner og arealer som 


berøres av andre 


permanente/midlertidige 


anlegg, (anleggsområder, 


tverrslag og rømningsveier 


fra tunellen) og spesielt 


barn og unges bruk av 


områdene.  


Det må utarbeides temakart 


som viser berørte frilufts- 


og nærmiljøinteresser. 


Markagrensen i hht ny 


Markalov må fremgå av 


temakartet i den grad dette 


er aktuelt.  


Avbøtende tiltak i form av 


omlegging/flytting av stier 


og løyper beskrives. 


Berører traseen områder 


som benyttes av barn og 


unge skal 


erstatningsområder 


vurderes. 


Barn og unges bruk av 


området vurderes, jfr. 


Miljøverndepartementets 


rundskriv T-2/2008. 


DNs håndbøker (Håndbok 


25 – 2004 Kartlegging og 


verdsetting av 


friluftslivsområder og 


håndbok 18 – 2001 


Friluftsliv i 


konsekvensutredninger) gir 


innspill til metodikken. 


Verdi, omfang og 


konsekvens skal vurderes 


og sammenstilles i henhold 


til metodikk i Statens 


vegvesens håndbok 140.  
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KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Temaet tar utgangspunkt 


i den kulturhistoriske 


verdien av berørte 


områder. Temaet 


omfatter automatisk 


fredete kulturminner, 


nyere tids kulturminner 


og kulturmiljøer inklusiv 


kulturlandskap. 


 


Tiltaket berører 


kulturlandskap av 


regional/nasjonal verdi, 


og område med stort 


funnpotensial for 


automatisk fredete 


fornminner.  


I prosjektet 


”Kulturlandskap Follo – 


registrering og 


verdivurdering”, 


Akershus 


fylkeskommune 2009, er 


kjente kulturminner 


kartlagt og kartfestet. 


Prosjektet gir oversikt 


over potensielle 


funnområder for 


automatisk fredete 


fornminner og viktige 


kulturlandskapsområder.  


Særlig områdene mellom 


Ski og Langhus er 


spesielt verdifulle. 


Området ved Taraldrud 


har verdi som lokalt 


kulturlandskap.  


Fylkeskommunen har 


også utarbeidet en egen 


rapport om strandlinjen 


på ca kote 160 i 


steinalderen, med kart 


over ”skjærgården” i Ski.  


Det skal utarbeides temakart 


basert på gjennomførte 


registreringer og 


verdivurderinger. Det skal 


redegjøres for 


kulturminnenes eventuelle 


vernestatus (fredet, regulert 


til spesialområde bevaring 


etc.) og tiltakets 


konsekvenser for disse. 


Områder med potensial for 


funn og antatt behov for 


ytterligere undersøkelser på 


reguleringsplannivå 


avgrenses på kart.  


Mulige avbøtende tiltak skal 


beskrives. 


St. Hanshaugen er en viktig 


gravhaug nær tiltaket på 


sørsiden, og det utredes 


behov for sikringstiltak.  


Fylkeskommunen trekkes 


aktivt inn i arbeidet. For 


mulig berørte områder 


skal det utføres 


gjennomgang av 


relevante arkiv og 


befaringer av kvalifisert 


personell. 


Områder med potensial 


for funn og antatt behov 


for ytterligere 


undersøkelser på 


reguleringsplannivå 


avgrenses på kart jfr. 


Håndbok 140.  


 


 


NATURMILJØ 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Temaet omhandler 


naturgrunnlaget, 


naturtyper og det 


biologiske mangfoldet 


knyttet til de enkelte 


naturtypene. 


Det er gjennomført to 


store registreringer av 


biologisk mangfold i Ski 


kommune, og det er 


vedtatt at disse 


kartleggingene skal 


legges til grunn som 


planpremiss ved all 


Det utarbeides temakart for 


biologisk mangfold, basert 


på gjennomførte 


registreringer og 


verdivurderinger. Viktige 


områder for biologisk 


mangfold, inklusive sårbare 


områder identifiseres i 


forhold til tiltaket. 


Gjennomgang og 


kvalitetssikring av 


eksisterende 


dokumentasjon og nye 


registreringer 


gjennomføres. Viktige 


områder kartfestes, 


beskrives, verdivurderes.  
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NATURMILJØ (forts.) 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


 planlegging i Ski 


kommune. jfr. omtale av 


viktige områder, biotoper 


og trekkveier i kap.2.3   


Traséene kan komme i 


konflikt med viktige 


trekkveier og biotoper for 


vilt.  


Tiltakets konsekvenser 


belyses.  Dette inkluderer 


også den samlede effekten 


av veg og jernbane i forhold 


til trekkveger for hjortevilt. 


Konsekvensene av 


forurensning til grunn og 


vann skal 


utredes.Avbøtende tiltak i 


forbindelse med 


permanente og midlertidige 


anlegg må beskrives, 


herunder behov for og 


lokalisering av 


viltoverganger. 


Kartleggingen/vurderingen 


skal gjennomføres basert 


på metodikk fra Direktoratet 


for naturforvaltning for 


kartlegging av vilt og 


biologisk mangfold på land 


og i ferskvann. (DN-


håndbok 11-1996,131999, 


15-2001).  


Omfang og konsekvenser 


vurderes i tråd med 


Håndbok 140.  


 


NATURRESSURSER 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Landbruk Follobanen legges nærmest 


mulig Østfoldbanen for å 


redusere arealbruken. 


Reduksjon av jordbruks-arealer 


kan likevel være betydelig for de 


berørte gårdsbruk. 


Ved Taraldrud vil en eventuell 


dagsone berøre gårdsanlegget.  


Konsekvensene av reduserte 


jordbruks- og 


skogbruksarealer vurderes.  


Det må redegjøres for 


avbøtende tiltak, herunder 


begrensning av inngrep i 


naturressurser. 


Arealbeslag av 


produktiv jord- og 


skogareal skal 


beregnes. Dette 


gjøres på basis av 


Digitalt 


Markslagskart 


(DMK). 


Driftsmessige 


ulemper vurderes 


på overordnet 


nivå.  


Vann, berggrunn og 


løsmasser.  


Bekker og vassdrag i 


tiltaksområdet drenerer til 


Gjersjøen, som er 


drikkevannskilde for Oppegård 


og reservevannkilde for Ski 


kommune. Nedslagsfeltet for 


vassdragene ligger i hele 


traséområdet nord for Ski. 


Forurensing i nedslagfelt vil 


derfor ha konsekvenser for 


Gjersjøen.  


Det kan også forekomme lokale 


drikkevannsbrønner i 


nedslagsfeltet.  


 


Det skal kartfestes og 


vurderes konsekvenser i 


forhold til: 


 Vernede geologiske 


forekomster   


 Løsmasseforekomster 


 Drikkekvannskilder og -


brønner 


 Grunnvannsforekomster 


 Vannforsyning 


Nedslagsfeltet for Gjersjøen vil 


være særlig sårbart i 


anleggsperioden, men det må 


også vurderes konsekvenser 


av eventuelle uhell i 


driftsfasen.  


Gjersjøens 


nedbørsfelt 


vurderes med 


utgangspunkt i 


NVEs database 


Regine. 
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STEDSUTVIKLING 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 


omfang 


Metode 


Lokalt 


utbyggingsmønster – 


konsekvenser for 


arealutvikling i Ski 


kommune. 


Tiltaket kan ha virkninger 


på eksisterende arealbruk 


og planlagte fremtidige 


områder.   


 


Det må utredes hvordan 


eksisterende og planlagt 


arealbruk (i hht 


kommuneplanen) 


påvirkes av tiltaket.  


 


Konsekvensene av de 


alternative tiltakene vurderes 


og beskrives for de ulike 


delområdene, i forhold til 


følgende parametere: 


 Arealbeslag, for både 


eksisterende og 


fremtidige fastlagte 


utbyggingsområder 


 Endret tilgjengelighet, 


for både eksisterende 


og fremtidige fastlagte 


utbyggingsområder 


 Støybelastning for 


fremtidige fastlagte 


utbyggingsområder 


 Endret barrierevirkning 


for fremtidige fastlagte 


utbyggingsområder 


 


D.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden 


Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden. 


Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser knyttet til de fem 


temaene som er nevnt foran enn det ferdige anlegget vil gjøre. For anleggsfasen må det 


derfor særlig redegjøres for konsekvensene for landskap, nærmiljø og friluftsliv, Kulturminner 


og kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. For naturmiljø og naturressurser er det særlig 


viktig at det klargjøres mulige konsekvenser og avbøtende tiltak der anlegget kommer i 


berøring med vassdragenes nedslagsfelter.  


KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 
omfang 


Metode 


Landskap 


Nærmiljø og friluftsliv 


Kulturminner og 


kulturmiljø 


Naturmiljø 


Naturressurser 


Omfattende anleggsarbeid 


kan gi både kort- og 


langvarige skader for 


temaene.  


For hvert av deltemaene skal 


det også redegjøres for 


eventuelle konsekvenser i 


anleggsperioden. Eventuelle 


avbøtende tiltak identifiseres. 


For naturmiljø og 


naturressurser er det særlig 


viktig å klargjøre mulige 


konsekvenser og avbøtende 


tiltak der anlegget kommer i 


berøring med vassdragenes 


nedbørfelt. 


Tilleggsvurdering til 


temautredningene for 


driftsfasen.  
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KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN (forts.) 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 
omfang 


Metode 


Plassering av tverrslag 


og rømningsveier. 


 


I anleggsperioden er det 


behov for tverrslag ved 


driving av tunnelen. I 


driftsperioden skal det være 


rømningsveger for hver km. 


 


Tverrslag og rømningsveger 


må identifiseres, og 


plasseres både slik at de er 


hensiktsmessige i 


anleggstiden og driftsfasen 


og til minst mulig ulempe for 


allmenne interesser. 


Beskrives i egen 


delutredning 


Håndtering av masser 


 


Tunnelmassene fra 


anlegget vil bli betydelige, 


og det må avklares deponier 


for disse. Kvaliteten på 


massene vil avhenge av 


den drivemetode som 


velges for tunnelen.  


 


Mengder, kvalitet, bruk og 


behandling av 


tunnelmassene må avklares. 


Juridiske og praktiske forhold 


knyttet til midlertidige og 


varige deponiplasser 


belyses. 


Videre skal det vurderes 


eventuelt behov for masser 


fra sidetak. Det skal 


redegjøres for 


avslutningsplaner og 


istandsetting av sidetak. 


Beskrives i egen 


delutredning 


Arealbeslag for rigg- og 


anleggsområder 


 


Det vil være behov for et 


rigg- og anleggsområde 


mellom Ski og 


Langhus/Vevelstad.  Dette 


vil betjene både 


dagstrekningen og en del av 


tunnelstrekningen videre 


nordover.  


Ved Taraldrud kan det være 


aktuelt med anleggsområde. 


 


Arealbehov og lokalisering 


av rigg- og anleggsområder 


avklares. Konsekvensene 


for omgivelsene vurderes 


bl.a. i forhold til støy, støv, 


konflikter med annen 


arealbruk.  


På dagstrekningen 


(Taraldrud) vil det være 


aktuelt med anleggsrigg. 


Aktuelle områder vurderes 


og konsekvensene 


beskrives. 


Beskrives i egen 


delutredning 


Trafikksikkerhet og 


trafikkavvikling på veg 


 


Gjennomføring av tiltakene 


vil medføre omfattende 


anleggsvirksomhet, 


transport av masser og 


leveranser til anlegget. 


Dette arbeidet vil medføre 


trafikk på offentlig vegnett, 


trafikkstøy, anleggsstøy og 


støv.  


 


Det må redegjøres for behov 


for særskilte tiltak for å 


redusere ulemper for 


lokalmiljøer, sikre 


skoleveger, og tiltak for å 


forhindre skader på lokalt 


vegnett. Det bør fastlegges 


transportruter for masse – 


og anleggstrafikk. Eventuelt 


må vegene som inngår i 


rutene oppgraderes både 


fysisk og sikkerhetsmessig.   


 


Trafikkavviklingsplan. 


Egen vurdering av 


trafikksikkerhet.   
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KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN (forts.) 


Utredningstema Utfordring/begrunnelse Utredning – innhold og 
omfang 


Metode 


Driftsforstyrrelser 


eksisterende bane og 


veger 


 


Anleggsarbeidene kommer 


nær eksisterende jernbane 


og Rv 152, samt lokalveger.  


Det skal utredes i hvilken 


grad tiltaket påvirker 


trafikkavviklingen på 


Østfoldbanen i byggefasen, 


på tilliggende Rv 152 og på 


lokalvegnettet. 


 


Trafikkavviklingsplan 


Utslipp til luft, vann og 


grunn 


 


I forbindelse med 


anleggsarbeidet vil det alltid 


være en viss risiko knyttet til 


utslipp fra maskiner og 


utstyr. 


Faren for og konsekvensene 


av mulige utslipp til sårbare 


områder beskrives. Det 


gjelder i hele Gjersjøens 


nedbørsfelt.  


Avbøtende tiltak beskrives. 


Beskrives i egen 


delutredning 


 


 


D.6 INFORMASJON OG MEDVIRKNING 


Allmennheten vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling, høring og offentlig 


ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Grunneiere 


og andre direkte berørte vil bli varslet i forbindelse med igangsetting av 


reguleringsplanarbeidet og i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av denne.  


Gjennom plan- og utredningsprosessen vil det bli avholdt åpne møter i løpet av 


høringsperiodene. I tillegg vil lokale berørte foreninger/organisasjoner bli kontaktet eller 


varslet særskilt.   
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VEDLEGGSOVERSIKT 


Trykte vedlegg 


”Utredning av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski – Hovedrapport”  


   Rapport no.: 2008-1324 - Rev.02, 10 februar 2009 - Det Norske Veritas 


 


”Nytt dobbeltspor Oslo S- Ski – Samfunnsgeografiske perspektiver” 


  30 mai 2008 - Samfunns- og næringslivsforskning AS 


 


”Trafikkanalyse for nytt dobbeltspor Oslo – Ski – Rapport 0808 – Møreforskning Molde AS 


 


”Nyttekostnadsanalyse av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski” 


SNF-prosjekt nr. 2981 – desember 2008 – Samfunns- og næringslivsforskning AS, 


Bergen 


 


”Jernbaneverkets anbefaling av trasékorridor for Follobanen - Rapport på utredningsnivå” - UOS-00-A-
90007 
  Asplan Viak AS – februar 2009 
 
 
 


Utrykte vedlegg 
 
Tekniske rapporter som er tilgjengelige hos Jernbaneverket Utbygging: 


 
”Innføring til Oslo S – Løsningsutvikling” – Grunnlag for Hovedplan – UOS-00A-10035 
  Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS – desember 2009 
 
”Tunnel System, TBM Study, Technical Report ILF” – Hovedplan - UOS-00-A-10025 
  Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS – november 2009 


 


”Konseptvurdering av røykspredning i tunnel for Follobanen” – Hovedplan - UOS-00-A-10023 


  Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS – november 2009 
 
”Kvantitativ risikoanalyse- Vurdering av ett eller toløpstunnel for Follobanen”– Hovedplan – OUS-00-A-


10037 


  Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS – desember 2009 
 


”Kvantitativ RAM-analyse for Follobanen” – Hovedplan - OUS-00-A-10037 
DnV og Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS – desember 2009 


 
Saksdokumenter i de respektive kommunene er enten tilgjengelige på kommunenes hjemmesider, 
eller kan ses ved henvendelse på følgende steder: 
 
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune – Vahls gate 1 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn - saksnummer er 200600789 
 
Oppegård Rådhus i Kolbotn 
http://www.oppegard.kommune.no/  
 
Ski Rådhus – Ski 
http://www.ski.kommune.no/ 



http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn

http://www.oppegard.kommune.no/Oppegaard/eSite.nsf

http://www.ski.kommune.no/
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 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen,  


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 18. februar 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Ulf Stigen (FrP) 
Karsten Gjefle (V)  -  fra og med sak nr 20/10 kl 19.55 
Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
Erik A. Telnes (SV) - observatør 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 
Irene Borge-Hansen 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:         Ingen frammøtte 
 
Informasjon:  
• Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om følgende: 


- Refererte fra start-møte i byrådsavdelingen 17.02, blant annet om avlagt 
regnskap for 2009 og realismen i budsjett 2010 


- Nordstrands blads innlegg nettopp vedrørende tap av sensitive opplysninger i 
hjemmetjenesten og orienterte om bydelens oppfølging av saken 


- Resultat- og strategikonferansen avholdes 23. mars kl 18 - 21 
 
 
 







 
•    Leder Sigbjørn Odden (H) informerte om: 


- Bydelen får besøk av følgende:  
Nye byrådsleder 5. mars – AU inviteres 


  KS, Oslo, 15. mars – AU inviteres 
           To representanter fra Ap’s bystyregruppe 18. mars – Sigbjørn Odden (H) og Steinar   


Andersen ( A) deltar                               
 


Eventuelt 
Haakon Brænden (KrF) etterlyste svar på en e-post angående eventuell direktekontakt mellom 
BU og enhetsledere 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 9 /10    Innkalling og sakskart til møte 18.02.2010 - arbeidsutvalget ................................. 1 
Sak 10 /10  Protokoll fra møte 18.01.2010 til godkjenning - arbeidsutvalget ........................... 1 
Sak 11 /10  Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand................................................................ 2 
Sak 12 /10  Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand ................................................................ 3 
Sak 13 /10  Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand ................................................................ 4 
Sak 14 /10  Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse til planprogram............... 4 
Sak 15 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandplatået - privat forslag fra Venstre i 


bystyret ................................................................................................................... 6 
Sak 16 /10  Birger Olivers vei 8, Kastellet - Invitasjon til innspill fra bydelen, område- og 


prosessavklaring ..................................................................................................... 7 
Sak 17 /10  Konkurranseutsetting av bydelens kommunale barnehager.................................... 7 
Sak 18 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring...................................................................... 8 
Sak 19 /10  Egenbetaling for trygghetsalarm............................................................................. 9 
Sak 20 /10  Vurdering av bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand ................................... 10 
Sak 21 /10  Evalueringsrapport om Kompass 2009 ................................................................. 11 
Sak 22 /10  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 - Oppsummering ........................... 12 
Sak 23 /10  Evaluering av Stortings- og sametingsvalget 2009............................................... 12 
Sak 24 /10  Søknad om fritak fra verv som medlem av Nordstrand bydelsutvalg .................. 13 
Sak 25 /10  Årsmelding - 2009 - Rådet for funksjonshemmede .............................................. 14 
Sak 26 /10  Årsmelding 2009 - Nordstrand eldreråd ............................................................... 14 
Sak 27 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet. 15 
Sak 28 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 


Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet..................................... 16 
Sak 29 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 26.11.2009.......................... 17 
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Sak 9 /10    Innkalling og sakskart til møte 18.02.2010 - 
arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 18.02.2010 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 18.02.2010 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 10 /10  Protokoll fra møte 18.01.2010 til godkjenning - 
arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.01.2010 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.01.2010 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 Sak 11 /10  Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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 Sak 12 /10  Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
 
 







 Sak 13 /10  Årsregnskap 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:  
1.  Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2.  Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for  


bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
 
 


 Sak 14 /10  Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse 
til planprogram 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 


transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 


2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er 
også planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge 
riggplass og frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr 
BU-sak 74/09, møtedato 10.09.09. 


3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 


4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 


5. Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 


6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 15 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 


-    Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 


2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet tilleggsforslag, nytt punkt 2, som følger: 
2.  Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale     


trafikk-komiteen, sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Sigbjørn Oddens (H) tilleggsforslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt 


 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.     Saken legges frem for: 
        Eldrerådet 
        Rådet for funksjonshemmede 


  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
  Komite for barn, ungdom og kultur 
  Bydelsutvalget 


2.    Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale   
trafikk-komiteen,  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 
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 Sak 16 /10  Birger Olivers vei 8, Kastellet - Invitasjon til innspill fra 
bydelen, område- og prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positiv til den foreslåtte barnehageutbyggingen 
og tilhørende omregulering i Birger Olivers vei 8. Forslaget harmonerer med 
bydelens egen barnehageplan, som ble vedtatt av BU den 14.05.09, sak 38/09. 


2. Arbeidsutvalget anbefaler at det velges løsninger som gjør at mest mulig av 
barnehagens uteareale også er tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens 
åpningstid. 


 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, som følger: 


3. I forhold til arealregnskap er arbeidsutvalget innstilt på at regulert areal til 
barnehage i Sigurd A. Danielsens vei tilbakeføres til friområde. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Steinar Andersens (A) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 


 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positiv til den foreslåtte barnehageutbyggingen 
og tilhørende omregulering i Birger Olivers vei 8. Forslaget harmonerer med 
bydelens egen barnehageplan, som ble vedtatt av BU den 14.05.09, sak 38/09. 


2. Arbeidsutvalget anbefaler at det velges løsninger som gjør at mest mulig av 
barnehagens uteareale også er tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens 
åpningstid. 


3. I forhold til arealregnskap er arbeidsutvalget innstilt på at regulert areal til 
barnehage i Sigurd A. Danielsens vei tilbakeføres til friområde. 


 
 


 Sak 17 /10  Konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 







 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 


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


dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser. 
 
Til bydelsutvalget:  


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


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


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 18 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 19 /10  Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 







Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2010. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
 
 


 Sak 20 /10  Vurdering av bruken av omsorgslønn i Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 21 /10  Evalueringsrapport om Kompass 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Erfaringer - så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser, er positive  
 
 
Til bydelsutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 







 Sak 22 /10  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009- 
Oppsummering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand  
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009  til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 


  


Sak 23 /10  Evaluering av Stortings- og sametingsvalget 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til bydelsutvalget til behandling 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar evalueringen av gjennomføringen av Stortings- og sametingsvalget 2009 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til bydelsutvalget til behandling 
 
 


 


Sak 24 /10  Søknad om fritak fra verv som medlem av Nordstrand 
bydelsutvalg  


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
Fritak fra verv som medlem i bydelsutvalget for Christin Krohn (H) innvilges grunnet flytting 
fra bydelen 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 







 Sak 25 /10  Årsmelding - 2009. Rådet for funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 


 Sak 26 /10  Årsmelding 2009 - Nordstrand eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra Nordstrand eldreråd til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 27 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet 
og Bekkelagshjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – Nordseterhjemmet og 
Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – Nordseterhjemmet og 
Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 







 


Sak 28 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- 
og aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem 
og Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 –  Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
    Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 –  Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
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 Sak 29 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
26.11.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
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1 INNLEDNING 
 
Byrådets fellesskriv (6/2009) til bydelene vedrørende årsberetningen (tidligere omtalt som 
årsmeldingen) fastslår at ”Årsberetningen fra bydelsutvalget er bydelenes tilbakemelding til 
byrådet og bystyret om bydelenes aktivitet innenfor de ulike tjenesteområder, og skal spesielt 
redegjøre for hvordan bystyrets overordnete mål er fulgt opp i den enkelte bydel”. 
”Årsberetningen skal i tillegg være relevant for bydelsutvalgenes egen styring og planlegging av 
bydelens virksomhet”.  
 
I årsberetningen skal bydelen berette om organisasjonen og kommentere i hvilken grad bystyrets 
og bydelens egne mål er oppnådd. 
 
Bydel Nordstrand søker å følge disse intensjoner og bydelens årsberetning bygger på interne 
rapporteringer av oppnådde resultater for økonomi og produksjon i forhold til budsjettet for 2009.   
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2 SITUASJONSBESKRIVELSE 
 
Bydel Nordstrand gikk inn i 2009 med flere store utfordringer. Sluttresultatet for 2008 viste et 
merforbruk på 23,6 mill kr. Avviket mellom budsjett og regnskap var på 18,1 mill kr i 
merforbruk, men i tillegg kom særskilte øremerkede midler på 5,5 mill kr som ble søkt overført til 
2009.  
 
Ut fra budsjettrammen for 2009 og budsjettforutsetninger fikk bydelen i tillegg et 
omstillingsbehov på 11,8 mill kroner da man ikke fikk fordele inndekking av merforbruk over 2 år 
som forutsatt i budsjettet for 2009.  Bydelsutvalget vedtok en budsjettjustering i tråd med kravene 
i økonomireglementet og innarbeidet det nye omstillingsbehovet i justert budsjett. Fra ledelsens 
side var det nødvendig med : 
  


• Iverksettelse og oppfølging gjennom tydelig og synlig ledelse på alle nivåer 
• Korte intervaller for rapportering i forhold til vedtatte forutsetninger og om nødvendig 


med ytterligere korreksjoner for måloppnåelse.   
• Klar og tydelig oppfølging av korrektive tiltak for å innarbeide budsjettbalanse  


 
Bydel Nordstrand har i 2009 hatt et mindreforbruk på 0,4 mill kr, og i tillegg er 6,5 mill kr i 
særskilt øremerkede midler søkt overført til 2010. Regnskapsresultatet for 2009 er tilnærmet 
identisk med bydelens budsjett for 2009.   
 
Bydelen hadde fram til 31.08.2007 vært organisert etter tradisjonell 3-nivå modell med 
avdelinger. Med virkning fra 01.09.2007 er 2-nivå modell (Resultatenhetsmodellen) 
implementert.   
 
Dette er en organisasjonsmodell med to myndighetsnivåer hvor man tydelig skiller mellom 
strategisk (overordnet) nivå og tjenesteytende (drifts- og operativt) nivå. Formålet er å få så 
effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene som mulig. Det er lagt vekt på en flat struktur 
hvor det etableres direkte ledelseslinjer mellom tjenesteytende enheter og bydelsdirektør 
(bydelsdirektørteamet).  Med denne modellen mener man å kunne oppnå en mer effektiv 
forvaltning av bydelens økonomi. 
 
Erfaringene med modellen vurderes å være en god organisatorisk investering.   
 


 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING 
 
I løpet av 2009 har bydelen fortsatt arbeidet med utbygging av barnehager for å oppnå full 
barnehagedekningen. Dette har medført økning i antall ansatte innen denne sektoren. Som følge 
av disse endringene er antallet ansatte og årsverk økt i løpet av året.  
 
 01.01.2009 31.12.2009 Endring 
Ansatte 1 413 1499 + 86 
Årsverk 864 961 + 97 
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Bydel Nordstrands organisatorisk hovedmodell – Organisasjonskart : 
 
 
  


 
      


        
                  
 
                    Bydel Nordstrand       
                  Organisatorisk hovedstruktur     
                  (Resultatenhetsmodellen)      
        
        
        
        


 
 
 


  
    


 Strategisk/overordnet nivå       
        
     
 Operativt nivå       
        
                       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
 
Organisasjonsmessige endringer:  
Bydel Nordstrand har siden september 2007 vært organisert i en to-nivå modell. Denne 
hovedstrukturen har vært gjeldende siden.  
Bydel Nordstrand er organisert i 11 resultatenheter og 2 stabsenheter, ledet av bydelsdirektør og 
to assisterende bydelsdirektører. Organiseringen framkommer av organisasjonskartet over.   
 
Hjemmesykepleien har vært pilot på Kompass og PDA – håndterminaler i 2008. Dette ble 
evaluert som vellykket og innført fast i 2009. Kompass er et styringssystem for riktig bruk av 
kompetanse.   
 


Bydelsdirektør 
(bydelsdirektørteamet)


Service- og
forvalt-
nings-
enhet 
  


Personal- og 
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Service-
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veiledning og 
støtteordninger for 
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Enhet for praktisk 
bistand  Enhet for 


barnevern  
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2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG 
 


Tabell 2.2.1 
Befolknings- 
utvikling 


 
1.1. 


2006 


 
1.1. 


2007 


 
1.1. 


2008 


 
1.1. 


2009 


Andel av 
bef. i 


bydel pr. 
1.1.2009 


Andel av 
bef. i Oslo 


pr. 
1.1.2009


0 - 17 år 9 907 10 114 10 102 10 308 22,55% 19,94%
18 - 49 år 18 897 19 108 19 359 19 810 43,35% 52,21%
50 - 66 år 8 400 8 510 8 732 9 056 19,82% 17,50%
67 - år + 6 752 6 691 6 609 6 526 14,28% 10,35%
Sum 43 956 44 423 44 802 45 700 100,00% 100,00%
Herav 
innvandrere *) 


3 212 3 485 3 833 3 322 7,27% 19,52%


*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon. 


 
Tabell 2.2.2 
Befolknings- 
utvikling 


 
1.1. 


2006 


 
1.1. 


2007 


 
1.1. 


2008 


 
1.1. 


2009 


Andel av 
bef. i 


bydel pr. 
1.1.2009 


Andel av 
bef. i 


Oslo pr. 
1.1.2009


Fødsler 646 640 725 693  
0-2 år 1 887 1 943 1 862 1 965 4,30% 4,60%
3-6 år 2 243 2 257 2 320 2 408 5,27% 4,75%
7-9 år 1 660 1 628 1 610 1 663 3,64% 3,03%
10-17 år 4 175 4 286 4 310 4 272 9,35% 7,57%
Sum 0-17 år 9 965 10 114 10 102 10 308 22,55% 19,94%
Herav 
innvandrere *) 


815 1501 885 826 8,01% 28,28%


 *) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon. 


 
Tabell 2.2.3 
Befolknings- 
utvikling 


 
1.1. 


2006 


 
1.1. 


2007 


 
1.1. 


2008 


 
1.1. 


2009 


Andel av 
bef. i 


bydel pr. 
1.1.2009 


Andel av 
bef. i 


Oslo pr. 
1.1.2009


67 - 79 år 3 829 3 776 3 724 3 661 8,01% 6,28%
80 - 84 år 1 582 1 505 1 419 1 342 2,94% 1,91%
85 - 89 år 892 959 984 1 025 2,24% 1,41%
90 år + 449 453 482 481 1,05% 0,75%
Sum 67 år + 6 752 6 693 6 609 6 509 14,24% 10,35%


 
Bydelens vurderinger: 
 
Bydelen har relativt små endringer i befolkningsutviklingen i forhold til aldersgrupper og i 
bydelens prosentandel sett opp mot Oslos prosentandel som utgjør bygjennomsnittet. 
 
Bydelen har fortsatt en tydelig større prosentmessig andel av befolkningen i aldersgruppene 0-17  
og 67+ i forhold til bygjennomsnittet. Bydelen har også en tydelig mindre andel innvandrere enn 
bygjennomsnittet.  
 
Den høye veksten i antall fødsler som ble meldt i årsberetning for 2008 er noe avtatt – men 
fortsatt høy i forhold til tidligere år. 
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Utviklingen i andel prosentmessig befolkning i aldersgruppen 67+ er noe redusert i bydelen mens 
den er økende for bydelen totalt. Bydelen har en relativt sett større i befolkningsreduksjon enn 
bygjennomsnittet i aldersgruppene 67-79 og 80-84 år. 
 
 


2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET 
 
 2008 2009 
 Møter Saker Møter Saker 
POLITISKE UTVALG     
Bydelsutvalg 10 151 8         123 
Arbeidsutvalg 9 124 7         112 
Lokal klagenemnd 1 4 0 0 


 
Oppvekst/kulturkomité 9 71 7            53 
Miljø/byutviklingskom. 10 73 6 55 
Andre utvalg/komiteer 9 71 7 79 
     
BRUKERUTVALG     
Eldreråd 9 72 7 78 
Råd for funksjons-
hemmede 


9 61 7 80 


Tilsynsutvalg alders- og 
sykehjem 


10 10 13 13 


Andre utvalg/komiteer 
(ungdomsrådet)  


9 49 9 52 


     
  
Bydelens vurderinger: 
 
Det ble planlagt 9 møter i 2009. Imidlertid ble to møter avlyst på grunn av få saker. Ett møte ble 
avviklet over to dager på grunn av stort sakskart. 
 
Det ble avholdt 5 konferansemøter for BU-medlemmene (3 budsjettkonferanser høsten 2009,  1 
resultatkonferanse i mars, og 1strategikonferanse i juni 2009). 
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3 MÅL OG RESULTATER 2009 


3.1 BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER 


3.1.1 Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet 
 
Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr. 
 


Brutto driftsutgifter 
 


Regnskap
2008 


Oppr. 
budsjett 


2009 


Regulert 
budsjett 


2009 


Regnskap 
2009 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2009 


Funksjonsområde 1  107 713 133 430 111 026 115 071 -4 045


Funksjonsområde 2 A 331 884 349 112 377 149 383 728 -6 579


Funksjonsområde 2 B 114 011 77 189 84 153 88 108 -3 955


Funksjonsområde 3 735 579 747 166 756 110 779 036 -22 926


Sum brutto utgifter, drift 1 289 187 1 306 897 1 328 438 1 365 943 -37 505


Funk. område 4, sosialhjelp 34 405 32 833 32 460 38 951 -6 491


Sum brutto utgifter drift + 
sosialhjelp 


1 323 592 1 339 730 1 360 898 1 404 894 -43 996


 
Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr. 
 


Netto driftsutgifter 
 


Regnskap
2008 


Oppr. 
budsjett 


2009 


Regulert 
budsjett 


2009 


Regnskap 
2009 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2009 


Funksjonsområde 1  86 936 119 777 97 523 93 140 4 383


Funksjonsområde 2 A 100 436 96 561 131 308 120 724 10 584


Funksjonsområde 2 B 88 773 75 192 82 455 81 880 575


Funksjonsområde 3 534 310 549 025 557 658 563 729 -6 071


Sum netto utgifter, drift 810 455 840 555 868 944 859 473 9 471


Funk. omr. 4, sosialhjelp 29 436 27 933 26 860 29 416 -2 556


Sum netto utgifter drift + 
sosialhjelp 


839 891 868 488 895 804 888 889 6 915
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Bydelens vurderinger: 
 


Funk-
sjon Funksjon Dok 3 2009 


Budsjett 
(just) 2009 


Regnskap 
2009 Avvik 


Særskilte 
overf. 


Avvik etter 
særsk. overf 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 922 832 90  90
120 Administrasjon 20 414 32 708 25 188 7 521 -460 7 061
130 Administrasjonslokaler 5 025 5 025 3 845 1 180  1 180
180 Diverse fellesutgifter 8 683 8 683 10 944 -2 261  -2 261
190 Interne serviceenheter 43 182 0 0 0  0
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 474 495 825 -329 -69 -398
241 Diagnose, behandling, rehabilitering 11 748 12 592 12 090 502 -5 497
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 19 960 24 003 23 821 182 -2 540 -2 358
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 676 2 729 3 474 -745  -745
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 4 815 5 089 -274 0 -274
275 Introduksjonsordningen 1 595 5 674 5 536 137 -324 -187
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen 0 -282 1 309 -1 591 -139 -1 730
335 Rekreasjon i tettsted 159 159 186 -27  -27
385 Andre kulturaktiviteter 120 0 0 0  0
Sum funksjonsområde 1 119 777 97 523 93 139 4 385 -3 537 848
     
201 Førskole 92 252 114 994 74 967 40 027 -2 044 37 983
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 19 409 17 728 1 681 -100 1 581
221 Førskolelokaler og skyss -4 295 -3 095 28 029 -31 124  -31 124
Sum funksjonsområde 2A 96 561 131 308 120 724 10 584 -2 144 8 440
     
215 Skolefritids tilbud 0 0 -117 117  117
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 5 107 4 144 963 -631 332
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 16 003 16 178 15 363 814 -202 612
244 Barneverntjeneste 12 765 13 123 12 529 594  594
251 Barneverntiltak i familien 10 947 11 107 9 287 1 820  1 820
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 36 941 40 674 -3 733  -3 733
Sum funksjonsområde 2B 75 192 82 456 81 880 575 -833 -258
     
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 34 860 35 037 32 666 2 371 0 2 371
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 313 593 318 164 -4 571 0 -4 571
254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 190 481 196 436 198 295 -1 859 0 -1 859
261 Institusjonslokaler brukere under 67 år 0 0 416 -416  -416
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 11 900 12 591 14 188 -1 597  -1 597
Sum funksjonsområde 3 549 025 557 657 563 729 -6 072 0 -6 072
     
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 26 860 29 416 -2 556  -2 556
Sum funksjonsområde 4 27 933 26 860 29 416 -2 556 0 -2 556
     
Sum alle funksjonsområder 868 488 895 804 888 889 6 916 -6 514 402


 
Vesentlige avvik mellom regulert budsjett 2009 og regnskap 2009 
Totalt har bydelen et mindreforbruk på 0,402 mill kroner. Ut fra en total budsjettramme  på 
895,804 mill kroner avviker regnskapet med 0,045%  i forhold til tildelt ramme. Med andre ord er 
det et godt samsvar mellom totalt forbruk og total bevilget budsjettramme.  
 
På hvert enkel funksjon og hvert enkelt funksjonsområde fremstår det ulike avvik.  De vesentlige 
avvik tilknyttet hver enkelt Kostra-funksjon kommenteres ved økonomitabeller for de enkelte 
funksjonsområder.  
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Avvik mellom kriteriefordelt og bydelens budsjett pr funksjonsområde: 
Det er i budsjettdokumentet for 2009 gjort en sammenligning basert på fordelt ramme etter 
tilleggsinnstilling. I bydelsdirektørens forslag til budsjett er det på FO1 totalt avsatt 60,8 mill kr til 
fellesutgifter som inndekning av merforbruk, lønnsoppgjør, IKT, revisjon og 
yrkesskadeforsikring. 
 


Budsjett 2009 Fo1 Fo2A Fo2B Fo3  Sum drift Fo4  
Bydelen 
totalt 


Sum Bydelsramme pr funk. område etter 
Tilleggsinnstillingen 86 861 119 113 88 641 542 623 837 238 27 933 865 171


Sum Bydelsdirektørens forslag til budsjett  116 459 96 562 75 192 549 025 837 238 27 933 865 171


 
Områder som er vesentlig styrket/svekket i budsjettjusteringer: 
Det er foretatt en vesentlig budsjettjustering i 2009.  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 innstrammingene ble budsjettjustert på de 
enkelte koststeder og motpost på 15,590 mill kroner ble budsjettert på eget koststed som 
midlertidig avsetning. I denne saken ble også budsjett for økonomisk sosialhjelp nedjustert. 
 
Vesentlige endringer i utgiftsnivå mellom 2008 og 2009: 
I regnskap for 2008 ble det utgiftsført netto 4,541 mill kroner til skolefritidsordning (Kostra-
funksjon 215, funksjonsområde 2B oppvekst) mens dette var i sin helhet avviklet i 2009. 
 


3.1.2 Bydelens investeringer 
 
Bydelens investeringer følger i eget vedlegg. 
 


3.1.3 Noter i regnskapet  
 
Bydel Nordstrand henviser til Årsregnskap 2009. 
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3.2  FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  
 


3.2.1 Ansvarsområde 
 
Tjenester innen funksjonsområde 1 omfatter helsetjenester for voksne, miljørettet helsevern, 
smittevern, psykisk helsearbeid og medisinsk faglig rådgivning. Videre inngår 
sosialsentervirksomheten med rådgivning og økonomisk hjelp, booppfølging, kvalifiserings- og 
sysselsettingstiltak for arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, iverksetting av behandlings- og 
omsorgstiltak for rusmiddelmisbrukere, samt bosettingsarbeid og introduksjonsprogram for 
flyktninger. Bydelenes ansvar for personrettede boligvirkemidler for vanskeligstilte på 
boligmarkedet omhandler tildeling av kommunale boliger, statlige og kommunale 
bostøtteordninger og Husbankens finansieringsvirkemidler for kjøp og utbedring av bolig. 
 
Det viktigste lovgrunnlaget er: 


o Lov om helsetjenesten i kommunen 
o Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
o Lov om statlige tilsyn med helsetjenesten 
o Lov om sosiale tjenester m.v. 
o Lov om introduksjonsordning 
o Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 


 


3.2.2 Hovedmål 
 
Gjennomgå bydelenes internkontrollsystem innen miljørettet helsevern og smittevern. 


• Tilrettelegge for tiltak som bedrer folkehelsen bl.a. gjennom inngåelse av 
partnerskapsavtaler mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 


• Videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten gjennom oppfølging av lokale 
avtaler i bydelene. 


 


3.2.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
 
Miljørettet helsevern 
Arbeidet med miljørettet helsevern hjemles og beskrives i Lov om helsetjenesten i kommunene 
(khl), kap 4a, med tilhørende forskrift. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler har en egen 
forskrift. Arbeidet dreier seg om de faktorer i miljøet som til enhver tid kan ha innvirkning på 
helsen, direkte eller indirekte. Dette kan blant annet dreie seg om støy, utslipp, forurensning, 
luktplager, ulykker og skader. 
 
En vesentlig av bydelens arbeid med miljørettet helsevern oppstår på bakgrunn av 
publikumshenvendelser og klager. Hovedinntrykket ved oppsummering av henvendelsene i 2009 
er at henvendelser og klager både er velbegrunnet og berettiget. Bydelens helsekonsulent 
samarbeider tett med Helse- og velferdsetaten (HEV), og kan rekvirere målinger av både støy, 
inneklima og luftkvalitet (partikkelanalyse). Noen klager fra publikum er blitt løst ved bistand fra 
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HEV, mens de fleste har latt seg løse ved direkte kontakt med den som forurenser eller belaster 
omgivelsene. Det meste dreier seg om støy.  
 
Den mest arbeidskrevende enkeltsaken har vært støy fra containerterminalen på Ormsund. For å 
kartlegge denne støyen, har Oslo Havn foretatt støymålinger siden mars 2009. Ved utgangen av 
2009 gjenstår det å få avklart hvordan måledata kan presenteres og tolkes for å kunne brukes som 
grunnlag for dokumentasjon og eventuelle sanksjoner. 
 
I tillegg til arbeid som knytter seg til publikumshenvendelser og klager, innebærer miljørettet 
helsevern et ansvar for kontroll med og godkjennelse av barnehager, skoler og aktivitetsskoler. 
Status for alle skolene i bydelen ble gjennomgått i 2009, og det viste seg at flere skoler ikke var 
godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av disse ble godkjent i 2009. Den fremdrift 
som er lagt for dette arbeidet, innebærer at alle skoler skal være godkjent innen utgangen av første 
kvartal 2010. I 2009 ble det også påbegynt et arbeid for å systematisere arbeidet med kontroll og 
godkjennelse av barnehager. Dette arbeidet fortsetter i 2010.  
 
Tekningsgrunnlag fra miljørettet helsevern preger også arbeid med plan- og utbyggingssaker i 
bydelen, spesielt i forhold til trafikkproblematikk. Bydelen har stor gjenomgangstrafikk og stor 
planlagt byggeaktivitet. Det viktige i alle sammenhenger blir å sikre at risiko for ulykker og 
skader reduseres så langt det er mulig.  
 
Fysio- og ergoterapitjenester til voksne og altmuligmannstjenester til hele befolkningen. 
Bydelens fysio-, ergo- og altmuligmannstjeneste bidrar til at funksjonshemmede og eldre kan 
fortsette å bo og klare seg i eget hjem. 
 
De kommunalt ansatte fysioterapeutene koordinerer fysioterapitilbudet til brukere som ikke kan 
motta tilbud ute på institutt. Henvendelsene blir vurdert ut fra høy, middels og lav prioritet. Alle 
hastesaker blir behandlet fortløpende. 
Brukerne får opptrening og motiveres og instrueres til selvtrening. De kommunalt ansatte 
fysioterapeutene søker også om ganghjelpemidler og enklere trygdefinansierte hjelpemidler. 
De privatpraktiserende fysioterapeutene gir primært fysioterapi på 4 fysikalske institutt. Bydelen 
har driftsavtale med 17 privatpraktiserende fysioterapeuter, fordelt på 13,56 hjemler.                   
1,5 hjemmel fordelt på 7 fysioterapeutene gir også hjemmefysioterapitilbud. 
En av de privatpraktiserende har gruppetrening for lungepasienter. 
 
Ergoterapeutene tilrettelegger boligene og søker om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler for 
brukerne, samt vurderer, søker og følger opp hjelpemiddelsøknadene. 
 
Altmuligmennene håndterer alle de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene som det søkes om. 
De leverer, returnerer, monterer, reparerer og utfører service på hjelpemidlene. Brukere som har 
behov for hjelpemidler for å kunne komme hjem fra sykehus og korttidsopphold på sykehjem blir 
prioritert. Brukere med høy prioritet går først og ventetidene kan være lange for brukere med 
middels og lav prioritet, siden presset på tjenesten er stort. 
 
Altmuligmannstjenesten avvikles i bydelen 31.12 .2009. Tjenesten vil da inngå i en byomfattende 
hjelpemiddelteknisk tjeneste som legges til en etat under bydelsdirektøren i Bydel Bjerke. Når det 
gjelder søknad om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler skal bydelens brukere fortsatt 
henvende seg til bydelens ergo- og fysioterapeuter for vurdering av hjelpemiddelbehovet. 
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Norskundervisning for kvinnelige innvandrere og flyktninger 
Bydel Nordstrand organiserer norskundervisning med samfunnskunnskap for  kvinner i samarbeid 
med AOF Oslo (Arbeidernes opplysningsforbund) og Oslo Voksenopplæring. En har i 2009 
tilbudt seks kurs med til sammen 70 deltakere. Noen har deltatt på to kurs, slik at det dreier seg 
om ca 50 kvinner fra ca 20 ulike nasjoner. Deltakerne kunne gå på kurs fra 3 til 21 timer pr. uke. I 
tillegg ble det opprettet en praksisplassklasse, hvor deltakerne gikk tre hele dager på kurs, og var 
to dager ute i språkpraksis. Tre lærere underviste til sammen 57 timer pr uke. 
 
Norskundervisningen samarbeider med avdelingen Bølgen på Knausen barnehage, der det er plass 
til 12-18 barn, avhengig av barnas alder. Mens barna er i barnehagen deltar mødrene på kurs hos  
norskundervisningen. Det har vært venteliste til dette barnehagetilbudet gjennom hele 2009,og 
ved utgangen av året stod 8 barn på venteliste. Følgen av dette er at tilsvarende antall mødre ikke  
får deltatt på norskundervisning. 
 
Psykisk helsearbeid 
I forbindelse med at tjenesten i 2008 ble organisert etter bestiller/utførermodellen som bydelen for 
øvrig anvender, ble Enhet for Bestiller bydelens hovedkontakt mot spesialisthelsetjenesten. 
Seksjon for psykisk helsearbeid koordinerer og følger opp tiltak rundt enkeltpersoner, etter vedtak 
fra Enhet for bestiller. Det har tatt tid å etablere gode og effektive samarbeidsrelasjoner mellom 
Enhet for bestiller og seksjon psykisk helse. Bydelen har ansvar for å etablere individuelt 
tilpassede botiltak for utskrivningsklare pasienter innenfor målgruppen, noe som igjen gir bydelen 
store økonomiske utfordringer i en tid med stramme økonomiske rammer.  
 
Bydelen har fortsatt en stor utfordring med å bygge opp tjenester til mennesker med psykiske 
lidelser i takt med nedbygging av de psykiatriske institusjonene og bosettingsansvaret for 
utskrivingsklare pasienter. Selv om bydelen nå har Herregårdsveien 4 og Marmorberget 
samlokaliserte boliger å tilby denne gruppen, er etterspørselen etter bemannede boliger økende. I 
den forbindelse ble det i 2008 nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere muligheten 
for mer effektiv bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger. Gruppens arbeid ble sluttført i 
2009, resultatet av arbeidet forelå som et budsjettnotat for 2010. 
 
Bydelen har ansvaret for 13 omsorgsboliger med personalbase i Herregårdsveien.  Boligene er 
bemannet og benyttes til overnevnte formål. Det er et viktig virkemiddel for å klare å innfri de 
forpliktelsene bydelen har hatt og har fremover. Samtlige leiligheter er leid ut til personer som er i 
målgruppen. Herregårdsveien 4 har laveste omsorgsnivå for personer som er i behov for bemannet 
bolig. 
 
Bydelen disponerer omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser og har 15 samlokaliserte 
boliger med døgnbemanning i Marmorberget, hvorav tre plasser selges til bydel Søndre 
Nordstrand. Marmorberget samlokaliserte boliger tilbyr det høyeste omsorgsnivå til personer i 
målgruppen. I tillegg til boligene bydelen selv har driftsansvar for, kjøpes det også botilbud i 
institusjoner eller andre boformer gjennom Sykehjemsetaten eller fra andre bydeler og kommuner. 
 
Bydelene har ansvar for å bygge opp tjenester til mennesker med psykiske lidelser i takt med 
nedbyggingen av de psykiatriske institusjonene. Dette innebærer særlig utvikling av differensierte 
oppfølgings/omsorgstjenester knyttet til bolig, og aktiviseringstilbud med sikte på økt livskvalitet, 
som fordrer spesialiserte tiltak og kompetanse.  
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Mennesker med psykiske lidelser har dessuten behov for tjenester fra det ordinære hjelpeapparatet 
på linje med andre – det være seg hjemmetjenester, sosialtjenester, primærhelsetjenester eller 
annet. Det er derfor viktig at det ordinære tjenesteapparat har tilstrekkelig kunnskap om psykiske 
lidelser, slik at tilbudet innrettes på en hensiktsmessig måte. Det er videre avgjørende at det er et 
godt samarbeid mellom bydelens tjenester og de spesialiserte helsetjenestene innen psykisk 
helsearbeid, både når det gjelder bistand til den enkelte og ansvarsfordeling.                 
 
Seksjon for psykisk helsearbeid driver aktivitetshuset ”Gnisten”, som er et lavterskeltilbud til den 
delen av bydelens befolkning som har eller har hatt psykiske helseproblemer. I 2009 har 
aktivitetshuset ”Gnisten” utvidet sitt samarbeid til å gjelde flere tjenestesteder i bydelen, deriblant 
sosialsenteret. Det er i dag ett tett samarbeid mellom aktivitetshuset, bydelens booppfølgere og 
LAR-konsulent. (LAR – Legemiddelassistert rehabilitering). 
 
Sosialsentervirksomheten 
Sosialtjenesten har klienters selvhjulpenhet som hovedmål for virksomheten. Dette innebærer 
oppfølging av økonomisk sosialhjelp for å finne annen kilde til livsopphold, rådgivning med tanke 
på sysselsetting, behandling, trygdeytelser eller andre tiltak. Videreutvikling av arbeidet med 
individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester, både i det 
kommunale samarbeid og NAV-samarbeidet (sosial-, trygd- og A-etat), er et prioritert område. 
Det har vært arbeidet kontinuerlig med kvalitetssikring av rutiner og oppfølging for å sikre en 
mest mulig effektiv sosialhjelpsforvaltning.  
 
Sosialsenteret har utarbeidet en tiltaksplan og en faglig plattform for tjenesteytingen og 
prioriteringen av arbeidet. Arbeidet har som hovedmålsetting å gjøre flest mulig selvhjulpne ved 
hjelp av økt innsats i aktive tiltak og kvalifisering, og dermed også redusere bydelens utgifter til 
økonomisk sosialhjelp. Videre har sosialsenteret fortsatt prioritert arbeidet med klienter under 20 
år i forhold til inntektsgivende aktivitet eller utdanning, slik at de blir raskere selvhjulpne. 
 
I de tilfeller bydelens sosialsenter er i kontakt med familier med barn blir barnas levekår og 
interesser spesielt fulgt opp. 
 
I 2009 har bydelen hatt en økende andel brukere som stabiliserte seg på slutten av året. Årsaken  
har vært en samfunnsøkonomisk forverring med økt ledighet blant de marginale gruppene i 
arbeidslivet. I tillegg har utfordringene i NAV også i 2009 bidratt til flere henvendelser  til 
sosialsenteret. 
 
Antall 
sosialhjelpsmottakere
. 


Gjennomsnittlig 
brutto utbetalt pr 
måned pr klient 


Antall 
råd/veiledning uten 
utbetaling i mottak 


Antall nye klienter Antall personer i 
rusinstitusjoner 


853 9 530 678 253 77 
Tabellen viser tall akkumulert per 31.12.09 innenfor ulike områder 


 
Sosialsenteret har også et særskilt ansvar for å sørge for midlertidig botilbud for personer uten fast 
bolig. En har på grunn av manglende tilgang på plasser i godkjente døgnovernattingssteder, ved 
enkelte anledninger vært nødt til å benytte steder uten kvalitetsavtale. Sosialtjenesten driver 
booppfølging slik at personer som er uten bolig og har mangelfull bokompetanse kan mestre et 
selvstendig boforhold. Dette gjelder også personer skal etableres i bolig etter opphold i 
institusjon.  
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De to siste årene har det vært et tilfredsstillende bosettingsarbeid, bydelen lykkes også i 2009 med 
å bosette den tildelte kvoten med flyktninger. Dette stiller bydelen ovenfor store utfordringer da 
den kommunale boligmassen har liten gjennomstrømning. For øvrig har Boligbygg Oslo KF ikke 
kunnet skaffe nye boliger, blant annet som følge av høye priser i markedet.  
 
Introduksjonsprogram for flyktninger  
Lov om introduksjonsordning for flyktninger av 04.07.2003 regulerer rett og plikt til 
introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunene, og innebærer 
heldags virksomhet innen språkopplæring, kvalifisering og sysselsetting. Programmet går over to 
år og målet er at arbeidsføre flyktninger deretter er etablert i ordinært arbeid. I programperioden 
utbetales introduksjonsstønad, som er en skattepliktig ytelse knyttet til pliktig deltakelse i 
programmet. Bydelen har etablert introduksjonsprogrammet for flyktninger under Nordstrand 
sosialsenter og sosialsenterets flyktningkonsulent er tilknyttet programmet ved mottak og 
etablering av flyktingene.  
 
Målgruppen for introduksjonsprogrammet er flyktninger bydelen mottar for førstegangs bosetting 
fra asylmottak eller flyktningleir, etter avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI). Ved årets slutt 
hadde introduksjonsprogrammet 42 deltakere som mottok introduksjonsstønad. 
 
Tiltak for rusmiddelmisbrukere 
I henhold til Lov om sosiale tjenester har sosialsenteret plikt til å påse at personer med 
rusmiddelproblemer får nødvendige hjelp. Dette innebærer blant annet at sosialsenteret må sørge 
for egnet institusjonsopphold for rusmiddelmisbrukere som ikke er i stand til å dra omsorg for seg 
selv. Om lag en fjerdedel av sosialsenterets brukere har uttalt rusbruk og mange brukere i 
målgruppen har legemiddelassistert rehabilitering. Pr. 31.12.2009  bodde 33 brukere i 
Rusmiddeletatens tiltak. Dette fordrer tett oppfølging med tanke på motivering for behandling 
eller oppfølging i bolig/andre polikliniske tiltak. Stillingen som ruskonsulent ble opprettet fast fra 
01.01.2007 og jobber målrettet og tett opp mot aktuelle brukere i samarbeid med 
sosialkonsulentene. Bydelen har i tillegg en LAR-konsulent finansiert med  prosjektmidler fra 
Fylkesmannen som er innrettet spesielt mot tiltaksarbeidet overfor målgruppen. 
 
Bydelen har en stor andel brukere med rusmiddelrelaterte problemer. Arbeidet knyttet til å utvikle 
og opprettholde kompetanse på dette området i bydelen har høy prioritet. Samarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og bydelen innenfor dette området er godt. Ytterligere informasjon om 
bydelens arbeid med rusomsorg finnes under sosialsentertjenesten. 
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Tabellen viser det arbeidet og den oppfølgingen som gjøres i bydelen knyttet til personer hvor 
rusmiddelmisbruk er kjent og uttalt. 
 
 Uttalt 


rusavhengighet 
uten LAR 


Med LAR-
behandling 


Totalt 95 65 
Booppfølging 12 12 
RME 
rehabilitering 


8 4 


RME 
omsorgssenter 


9 4 


Skadereduksjon 
RME 


16 2 


Poliklinisk 
behandling 


10 7 


Oppfølging 
ruskonsulent 


20 3 


Oppfølging LAR 
konsulent 


0 23 


Oppfølging MAR 
Oslo 


0 7 


Behandling Helse 
Sør Øst 


12 6 


Seksjon psykisk 
helse 


0 1 


Tiltak via NAV 11 17 
Oppfølging 
sosialkonsulent 


75 42 


Kommentar til behandling Helse Sør Øst. Det er registrert de som har vært inne til behandling i løpet av 2009. 
 
Individuell plan (IP) 
Retten til IP er hjemlet i blant annet sosialtjenesteloven, psykisk helsevernlov, 
kommunehelsetjenesteloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven. Ansatte får fortløpende 
opplæring i bruk av individuell plan og alle brukere med rett til IP får tilbud om dette.  
 
Bokollektiv Oslo Øst 
Kollektivet er et byomfattende tiltak som administreres av Bydel Nordstrand. Institusjonen tilbyr 
langvarige opphold til voksne/eldre menn med langvarige rusmiddelproblemer, og som trenger en 
vernet bosituasjon.  De fleste beboere har langvarige opphold. Bokollektivet har 10 plasser, 
hvorav  bydelen disponerer en plass selv, mens de øvrige selges til andre bydeler. Bemanningen 
måtte i 2009 økes kraftig etter en inspeksjon fra Brann- og redningsetaten. Boligbygg Oslo KF 
iverksatte høsten 2009 en omfattende ytre rehabilitering av bygget av både brannverns- og øvrige 
hensyn. Det skal for øvrig igangsettes indre rehabilitering.  
 
Boligkontoret 
Boligkontoret saksbehandler alle bostøtteordningene, Husbankens låne/støtteordninger for kjøp og 
utbedring av bolig og tildeling av kommunale boliger. Ny forskrift om kommunal bolig stiller 
krav til bydelene om inngåelse av samarbeidsavtale og oppfølging for søkere som trenger 
hjelpetiltak for å mestre et eget boforhold. Dette forutsetter tett samarbeid mellom Boligkontoret 
og de instansene i bydelen som har ansvar for oppfølgingen. Særlig gjelder dette samarbeid med 
sosialsenteret. 
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3.2.4 Hovedoversikt økonomi F- 1 - netto driftsutgifter 
Tall i 1000 kr. 


Netto driftsutgifter per 
KOSTRA-funksjon 
 


Regnskap
2008 


Oppr. 
budsjett 


2009 


Regulert 
budsjett 


2009 


Regnskap 
2009 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2009 


100 Politisk styring  1 133 922 922 832 90
110 Kontroll og revisjon     
120 Administrasjon 32 490 20 414 32 708 25 188 7 521
121 Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen 


    


130 Adm. lokaler 3 759 5 025 5 025 3 845 1 180
170 Årets premieavvik     
180 Diverse fellesutgifter 5 514 8 683 8 683 10 944 -2 261
190 Interne serviceenh. 0 43 182 0 0 0
233 Annet forebyggende 
helsearbeid 


417 474 495 825 -329


241 Diagnose, 
behandling og re-
/habilitering 


11 100 11 748 12 592 12 090 502


242 Råd, veiledning og 
sosialt forebyggende arb. 


20 604 19 960 24 003 23 821 182


243 Tilbud til personer 
med rusproblemer 


2 648 2 676 2 729 3 474 -745


265 Kommunalt 
disponerte boliger 


4 013 4 819 4 815 5 090 -275


273 Kommunale 
sysselsettingstiltak 


    


275 Introduksjonsordn. 3 669 1 595 5 974 5 536 137
276 Kvalifiseringsprogr.     
283 Bistand til etablering 
og opprettholdelse av 
egen bolig 


1 532 0 -282 1 309 -1 591


301 Plansaksbehandling 0 0 0 0 0
302 Bygge- og 
delesaksbehandling og 
seksjonering 


0 0 0 0 0


315 Boligbygging og 
fysiske bomiljøtiltak 


0 0 0 0 0


320 Kommunal 
næringsvirksomhet 


0 0 0 0 0


333 Kommunale veier, 
nybygg, drift og vedlikeh. 


0 0 0 0 0


334 Komm. veier, miljø- 
og trafikksikkerhetstiltak 


0 0 0 0 0


335 Rekreasjon i tettsted -1 159 159 186 -27
360 Naturforvaltning og 
friluftsliv 


0 0 0 0 0


365 Kulturminnevern 0 0 0 0 0
377 Kunstformidling 0 0 0 0 0
380 Idrett og tilskudd til 
andre idrettsaktiviteter 


0 0 0 0 0


385 Andre kulturakt. 60 120 0 0 0
386 Komm. kulturbygg 0 0 0 0 0
Sum netto utgifter *) 86 936 119 777 97 523 93 140 4 383


*) Overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
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Bydelens vurderinger: 
 


Funk-
sjon Funksjon Dok 3 2009 


Budsjett 
(just) 2009 


Regnskap 
2009 Avvik 


Særskilte 
overf. 


Avvik etter 
særsk. overf 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 922 832 90  90
120 Administrasjon 20 414 32 708 25 188 7 521 -460 7 061
130 Administrasjonslokaler 5 025 5 025 3 845 1 180  1 180
180 Diverse fellesutgifter 8 683 8 683 10 944 -2 261  -2 261
190 Interne serviceenheter 43 182 0 0 0  0
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 474 495 825 -329 -69 -398
241 Diagnose, behandling, rehabilitering 11 748 12 592 12 090 502 -5 497
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 19 960 24 003 23 821 182 -2 540 -2 358
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 676 2 729 3 474 -745  -745
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 4 815 5 089 -275 0 -275
275 Introduksjonsordningen 1 595 5 674 5 536 137 -324 -187
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen 0 -282 1 309 -1 591 -139 -1 730
335 Rekreasjon i tettsted 159 159 186 -27  -27
385 Andre kulturaktiviteter 120 0 0 0  0
Sum funksjonsområde 1 119 777 97 523 93 140 4 383 -3 537 848


 
 
Totalt har ”Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø” et netto positivt avvik, dvs 
mindreforbruk på 4,383 mill kroner.  Av dette mindreforbruket utgjør kr 3,537 mill kroner 
ubrukte øremerkede midler – og når man trekker ut disse øremerkede midlene som overføres til 
2010 gjenstår et positivt avvik på 0,848 mill kroner. 
 
Største avvik finner man på funksjon 120 Administrasjon hvor det er et mindreforbruk på hele 
7,521 mill kroner.  Når man trekker ifra øremerkede midler utgjør avviket 7,061 mill kroner. 
Generelt er administrasjonsutgifter i tråd med budsjetterte utgifter, men særskilte årsaker bidrar til 
et vesentlig sluttavvik. Følgende hovedårsaker finnes til avvik:  


• Midlertidig avsetning jfr budsjettjusteringssak juni 2009 bidrar med 
”mindreforbruk” alene på  +15,560 mill kroner.  


• Merutgifter tilknyttet bydelens fellesutgifter blant annet inndekking av merforbruk 
over 1 år i stedet for 2 år  utgjør - 11,8 mill kroner. Andre forhold tilknyttet bydel 
felles bidrar til å redusere dette merforbruket, blant annet merutgifter funksjon 180 
Diverse fellesutgifter 


• Det er i tillegg noen tilfeller av at det er regnskapsførte utgifter på denne 
funksjonen mens det er blitt budsjettert på andre funksjoner.  Dette gjelder 
pensjonsutgifter på 0,648 mill. kroner, bydelshuset 0,730 mill kroner, enhet 
forbyggende tiltak 0,755 mill kroner, overtallige arbeidstakere 0,645 mill kroner og 
IKT-utgifter kr 0,705 mill kroner. 


 
Mindreforbruk tilknyttet funksjon 130 Administrasjonslokaler på 1,180 mill kroner må korrigeres 
jfr ovenstående med 0,730 mill kroner ført på funksjon 120 Administrasjon. 
 
Merutgifter tilknyttet diverse fellesutgifter under funksjon 180 på 2,261 mill kroner må ses i 
sammenheng med bydelens fellesutgifter nevnt under funksjon 120 Administrasjon. 
 
Kostra-funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig viser et merforbruk på 
kr 1,591 mill kroner. Merforbruket relateres til Boligkontoret som kun hadde et sluttavvik på 
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6.000 kroner. Utgiftene har hovedsakelig vært regnskapsført på funksjon 283 mens det har vært 
budsjettert på funksjon 242. 
 
Kostra-funksjon 242 Veiledning, råd og sosialt forebyggende viser et merforbruk i forhold til 
budsjett på 2,358 mill kroner når man medberegner særskilte overføringer av øremerkede midler.  
3,228 mill kroner tilknyttet Familieteamet er utgiftsført på denne Kostra-funksjonen jfr kostra-
regler – men er blitt budsjettert som barnevernstiltak. I tillegg er 1,690 mill kroner budsjettert på 
denne funksjonen men utgiftsført på funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av 
egen bolig. Med disse korreksjonene har Kostra-funksjonen et reelt merforbruk på 0,820 mill 
kroner. Hovedårsaken til dette merforbruket er tilknyttet merutgifter psykiatri. 
 
Kostra-funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer har et merforbruk på 0,745 mill 
kroner.  I sin helhet kan dette merforbruket knyttes til større kjøp av plasser til rusomsorg enn det 
som er blitt forutsatt i budsjettet. 
 


3.2.5 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 1 – 
Sosialtjenesten 


Resultat 
2007 


Resultat 
2008 


Måltall    
2009 


Resultat 
2009 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Finansiering til kjøp av 
boliger - andelen søknader 
behandlet innen 1 måned 79% 100% 80% 100% +20%


Søknad om kommunal bolig 
- andelen søknader 
behandlet innen 3 måneder 75% 100% 95% 100% +5%


Andel positive vedtak for 
kommunal bolig effektuert 
innen 6 måneder 23% 70% 80% 69% -11%
Antall personer i 
døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale (pr 
31.12.) 3 6 0 1 +1


Antall personer med 
opphold over 3 måneder i 
døgnovernatting 5 6 0 6 +6


Økonomisk sosialhjelp - 
andel søknader behandlet 
innen to uker 83% 88% 95% 91% -4%


Minimum andel fornøyde 
brukere etter 
brukerundersøkelser i 
sosialtjenesten 60% 64% 70% * *
* Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i Oslo kommune i 2009 
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Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrand ønsker ikke å benytte seg av døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale, men 
på grunn av for liten tilgang på døgnovernattingssteder med kvalitetsavtale, har en likevel i noen 
utstrekning måttet benytte seg av slike tilbud. 
 
Bydel Nordstrand har en utfordring med å effektuere vedtak om kommunale boliger på grunn av 
liten tilgang på ledige boliger i bydelen. 
 
Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 1 og 4 


Resultat  
2007 


Resultat  
2008 


Resultat  
2009 


Antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp 769 786 853 
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 
år i forhold til innbyggere 25-66 år 2,70% 2,67% 2,77% 


Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 
år i forhold til innbyggere 18-24 år 22,14% 21,65% 21,48% 
Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr mottaker 44 206 44 300 45 744 


Gjennomsnittlig stønadslengde 
økonomisk sosialhjelp (måneder) 5,2 4,9 4,8 


Gjennomsnittlig stønadslengde 
økonomisk sosialhjelp - mottakere 
18-24 år 4,8 4,1 3,7 


Andel mottakere med sosialhjelp/ 
introduksjonsstønad som 
hovedinntektskilde 41,4% 61,2% * 


Andel sosialhjelpsmottakere med 
stønad i 6 måneder eller mer. 41,4% 36,0% 38,7% 
* Tall foreligger først når den foreløpige KOSTRA-statistikken presenteres 15.03.2010  


 
Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrand har hatt et økende antall brukere som stabiliserte seg på slutten av året. Årsaken  
har vært en samfunnsøkonomisk forverring med økt ledighet blant de marginale gruppene i 
arbeidslivet. I tillegg har utfordringene i NAV også i 2009 bidratt til flere henvendelser  til 
sosialsenteret. 
 
Det er for øvrig gledelig å se at andelen som mottar sosialhjelp i aldersgruppen 18-24 år gradvis 
reduseres noe, og at gjennomsnittlig stønadslengde for aldersgruppen har blitt redusert merkbart. 
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Måltall 2009 (Måltallet defineres som det antall deltakere som 
er i kvalifiseringsprogrammet 31.12. inkl evt. i permisjon) 0 


Registrerte søknader i 2009 0 


Innvilgende søknader i 2009 0 


Søknader vedtatt avslått 0 


Antall deltakere som har vært i programmet i løpet av året 0 


Deltakere 31.12. (Deltakere med kvalifiseringsstønad som 
løper inkl evt. i permisjon) 0 


Droppet ut i 2009 (Antall vedtak om varig stans i stønad som 
følge av ikke avtalt uteblivelse fra tiltak i programmet) 0 
    
Antall deltakere med kvp 31.12. som har mottatt supplerende 
sosialhjelp samtidig med kvalifiseringsstønad i løpet av siste 
tertial. 0 
 
Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrands kvalifiseringsprogram startet først opp 01.01.2010. 
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3.3  FUNKSJONSOMRÅDE 2A: BARNEHAGER  
 


3.3.1 Ansvarsområde 
 
Funksjonsområde 2 A omfatter kommunale og private barnehager og spesialpedagogiske tiltak 
gjennom pedagogisk fagsenter. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider og inkluderer 
åpne barnehager og familiebarnehager.  
 


3.3.2  Hovedmål 
 
Alle barn i alderen 1-5 år skal få tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. Dette 
innebærer at kapasiteten i barnehagesektoren må overvåkes nøye fremover, og det må legges til 
rette for utvikling av differensierte tilbud. 
 
Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges. Bydelen fortsetter arbeidet med å 
videreutvikle det pedagogiske innholdet i alle kommunale og private barnehager i tråd med 
veilederen ABC 1-2-3. 
 
Barnehagene har fokus på å styrke barnas mulighet for språkutvikling. 
 


3.3.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
Lovfestet rett til barnehageplass trådte i kraft fra 01.01.2009. Under hovedopptaket i 2009 fikk 
alle som hadde lovfestet rett til barnehageplass tilbud om plass. Det vil i praksis si høsten 2009, 
siden retten til barnehageplass var begrenset til å omfatte kun de barna som var fylt ett år innen 
31.08.2009. 
Befolkningsframskriving for Oslo og Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2008 – 01.01.2010 viser 
en økning av antall barn i alderen  0 – 5 år  fra 3.663 til 3.915 ( 6,9 % økning). Dette innebærer en 
forventet økning på 252 barn. Pr 15.11.2009 var det registrert 352 barn på søkerliste til 
barnehageplass, hvorav 324 er 1-2 år.  
Pr 15.11.2009 var det registrert 2.787 barn fra bydelen med plass i barnehage. I tillegg hadde 202 
barn, med bostedsadresse i bydelen, barnehageplass i andre bydeler. 48 barn benyttet seg av plass 
i de to åpne barnehagene. Steinspranget barnehage som var etablert i midlertidige lokaler var 
forventet å flytte inn i permanente lokaler i desember 2008. Innflytning i nye lokaler ble forsinket 
og barnehagen flyttet inn i nye lokaler permanente lokaler først i mars 2009 
 
I løpet av 2009 ble det opprettet i alt 431 nye barnehageplasser. Bydelens økning av antall 
barnehageplasser skyldes delvis kommunal utbygging av nye barnehager og utnyttelse av ledig 
kapasitet i eksisterende barnehager. Det ble lagt ned 16 plasser i private familiebarnehager i 2009.  
 
I bydelens utbyggingsplan er følgende områder beskrevet som utfordringer :  


• Små barnehageenheter med behov for omfattende vedlikehold 
• Omregulering av tomter til barnehageformål kan komme i interessekonflikt med andre 


kommunale etater.  
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• Omgjøring av opptaksområdet fra bydelsnivå til å omfatte hele Oslo kommune, gjør at 
befolkningstilveksten i bydelen ikke lenger danner grunnlaget for planlegging av nye 
barnehageplasser. Dette kan føre til overkapasitet.  


• Rekruttering av førskolelærere til nye barnehager. Behovet for nye førskolelærere øker i 
takt med barnehageutbyggingen. 


 
Rekruttering av førskolelærere  
Bydelens utbygging i 2009 har generert et stort behov for flere førskolelærere. Med tillegg av 44 
pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager som hadde midlertidig dispensasjon fra  
kravet om førskolelærerutdanning, vil rekrutteringsarbeidet i tiden fremover blir enda mer 
krevende og må ha høy prioritet.  
 
Enhet for barnehager har etablert en opplærings- og rekrutteringsgruppe bestående av enhetsleder 
for barnehager, leder av pedagogisk fagsenter og styrere fra kommunale og private barnehager. 
Opplærings- og rekrutteringsgruppen har ansvar for opplæringstiltak i tråd med målsettinger i 
rammeplanen. Fylkesmannen har gitt midler til kompetansehevingstiltak for å implementere 
rammeplanen i barnehagene. Dette er et arbeid som inngår i en nasjonal plan for perioden 2006 –
2010. Alle tilbud om kompetansehevende kurs og seminarer omfatter både private og kommunale 
barnehager i bydelen.  
 
Rekrutteringstiltak 
Bydelen har veiledning av nyutdannede førskolelærere som et ledd i sosialiseringen til yrket og til 
arbeidsplassen. Bydelen har inngått gjensidig og forpliktene samarbeidsavtale med Høgskolen i 
Oslo hvor noen av målene er å utvikle praksisarenaer som skal bidra til en kvalitativ god 
profesjonsutdanning og hvor barnehagenes praksisfelt kan være arena for forsknings- og 
utviklingsarbeid. Samtidig med utviklingen av en mer langsiktig strategi, skjer det hele tiden 
konkret rekrutteringsarbeid i bydelen. Bydelen har nå 12 studenter (assistenter) som tar 
arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (AbF). Ordningen med 90% lønn, 70% arbeid i 
barnehagen og studier 30% utløser bindingstid i Oslo kommune. Bydelen skal bistå med praktisk 
tilrettelegging og oppfølging av studentene, samt  ha veiledningsansvar. Interessen for 
arbeidsrelatert førskolelærerutdanning er meget stor i bydelen.  
 
Rekrutteringstiltakene er knyttet opp mot 5 hovedområder: 


1. Rekruttering til førskolelærerstudiet 
2. Tiltak i utdanningen for å hindre studiefrafall 
3. Rekruttering til studiet fra barnehagen 
4. Sikre at førskolelærere blir værende i barnehagen 
5. Stimulere til å få førskolelærer tilbake til studiet. 
 


• Bydelen har 28 øvingslærere som tar imot studenter i praksisperioden. Bydelen har iverksatt 
tiltak for å rekruttere flere øvingslærere. Erfaringsvis søker mange av studentene jobb i 
øvingsbarnehagen etter endte studier. 


• Representanter for barnehagene har deltatt på rekrutteringsdagene som arrangeres av HiO med 
faglige foredrag og stands med presentasjon av bydelen og barnehagene.  


• Alle barnehager har deltatt i nærværsprosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter med 
mål om redusert sykefravær. 


• Bydelen har etablert faglige nettverk for styrerne i kommunale og private barnehager.   
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Kompetanse- opplæringsprogram i 2009: 
• Inspirerende læringsmiljø for liten og stor 
• Barnehagen som lærende organisasjon 
• Løft for barn og voksne 
• Barns medvirkning 
• Inkludering av barn med spesielle behov 
• Motivasjon og arbeidsglede 
• Digitale verktøy i barnehagen 
• Språkvansker hos barn 
• Overgang fra barnehage til skole – ”fra eldst til yngst” 
 
I tillegg arbeides det med å utvikle et eget lederutviklingsprogram for styrere og stedfortredere. 
 
Bydelen er knyttet opp mot Høgskolen i Oslo vedrørende veiledning av nyutdannede 
førskolelærere. Dette er et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet for å få førskolelærere til bydelen. 
 
Kvalitetsystem 
De kommunale barnehagene har bydelens kvalitetsystem som skal sikre at bydelens tjenester 
arbeider i tråd med gjeldende myndighetskrav. 
 
Veiledningstjeneste 
Bydelen selger veiledningstjeneste til 16 private familiebarnehagegrupper, forankret i Lov om 
barnehager og forskrift som omhandler familiebarnehager. 
 
Miljøfyrtårn 
Bydelen har to barnehager som er miljøtårnsertifisert – satsningen på miljøtårnsertifisering 
intensiveres i 2010. 
 
Et godt pedagogisk tilbud til førskolelærerbarn 
Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges. Bydelen fortsetter arbeidet med å 
videreutvikle det pedagogiske innholdet i alle kommunale og private barnehager i tråd med 
veilederen A,B,C og 1,2,3. 
 
Grunnleggende norskkunnskaper ved skolestart 
Det er etablert et tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon, pedagogisk fagsenter og barnehage 
om ” språk 4”. Et av tiltakene er gruppetilbud for barn uten barnehageplass. Målet er å sikre god 
språkforståelse/opplæring før skolestart. Barna er noen timer i barnehage sammen med andre barn 
og får grunnleggende begrepsinnlæring og generell språkopplæring. Tilbudet er knyttet til 
Knausen barnehage. Bydelen ønsker å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole og gjennom 
gode rutiner skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. 
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Pedagogisk fagsenter 
Pedagogisk Fagsenter arbeider med barn fra 0 –6 år med spesielle behov og deres familier. 
Pedagogisk Fagsenter bistår alle barnehager i bydelen, både private og kommunale.  
Pedagogisk fagsenter arbeider for  


• å bidra til at barn med spesielle behov får en god utvikling på områder som språk, 
motorikk, sosial kompetanse og kognitiv utvikling. 


• å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilpasset barnehagetilbud, som gir mulighet for 
mestring og utvikling, sosialt samspill og lek med andre barn. 


• å styrke barnehagens språkmiljø. 
 
Pedagogisk Fagsenter fatter vedtak etter Opplæringslovens § 5-7.   
Enhetsleder for forebyggende arbeid fatter det endelige vedtaket. For å kvalitetssikre det 
spesialpedagogiske tilbudet, er det opprettet et drøftingsteam med medlemmer fra Pedagogisk- 
psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) , leder og 2 fagkonsulenter fra 
Pedagogisk Fagsenter. Dette er et forum for lavterskeldrøfting der barnehager, helsestasjoner og 
andre samarbeidspartnere kan møte for å ta opp problemstillinger rundt barn en er bekymret for.  
 
I 2009 har Fagsenteret fokusert på arbeidet med språklig mangfold i bydelens barnehager. To av 
fagsenterets pedagoger jobber hovedsakelig med språkstimuleringsarbeid. Det er utarbeidet et 
idéhefte til bruk i barnehagene, som gir tips til aktiviteter som fremmer språkinnlæringen. Det er 
kjøpt inn språkmateriell til bruk i språkgruppene, samt faglitteratur og barnebøker på ulike språk.  
Fagsenteret setter i gang og driver språkgrupper. I 2009  har fagsenteret hatt 20 –25 språkgrupper 
ukentlig, samtidig som det gis veiledning til barnehagepersonalet i dette viktige arbeidet. 
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3.3.4 Hovedoversikt økonomi F - 2 A - netto driftsutgifter 
Tall i 1000 kr. 


Netto utgifter per KOSTRA-
funksjon 
 


Regnskap
2008 


Oppr. 
budsjett 


2009 


Regulert 
budsjett 


2009 


Regnskap 
2009 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2009 


201 Førskole 67 969 92 252 114 994 74 967 40 027
211 Styrket tilbud til 
førskolebarn 


10 420 8 604 19 409 17 728 1 681


221 Førskolelokaler og 
skyss 


22 047 -4 295 -3 095 28 029 -31 124


Sum netto utgifter *) 100 436 96 561 131 308 120 724 10 584
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
 
Bydelens vurderinger: 
 
Funk-
sjon Funksjon Dok 3 2009 


Budsjett 
(just) 2009 


Regnskap 
2009 Avvik 


Særskilte 
overf. 


Avvik etter 
særsk. overf 


201 Førskole 92 252 114 994 74 967 40 027 -2 044 37 983
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 19 409 17 728 1 681 -100 1 581
221 Førskolelokaler og skyss -4 295 -3 095 28 029 -31 124  -31 124
Sum funksjonsområde 2A 96 561 131 308 120 724 10 584 -2 144 8 440


 
Totalt har ”Funksjonsområde 2A Førskole” et netto positivt avvik, dvs mindreforbruk på 10,584 
mill kroner.  Av dette mindreforbruket utgjør kr 2,144 mill kroner ubrukte øremerkede midler – 
og når man trekker ut disse øremerkede midlene som overføres til 2010, gjenstår et positivt avvik 
på 8,440 mill kroner. 
 
Funksjon 201 Førskole og 221 Førskolelokaler bør vurderes i sammenheng. Regnskapet viser et 
riktig forbruk på funksjonene, men budsjettmessig er det skjevheter.  Totalt avvik for ordinær 
førskole (barnehager) er et mindreforbruk på 6,859 mill kroner når man korrigerer for særskilt 
øremerkede midler som overføres til 2010. Hovedårsaken til dette mindreforbruket er en bedre 
kompensasjonsordning for husleie i nye barnehager enn forutsatt i budsjettet.  I tillegg har det 
vært et nøkternt forbruk innen barnehagesektoren. 
 
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn gjelder Pedagogisk fagsenter og har et netto 
mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 1,581 mill kroner.  Hovedårsaken til mindreforbruket er 
høyere kompensasjoner enn budsjettert. 
 


3.3.5 Måltall- og nøkkeltall for tjenesteproduksjon 
 
 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 A  


Resultat 
2007 


Resultat 
2008 


Måltall    
2009 


Resultat 
2009 


Avvik 
prognose 
- måltall 


Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 


89,4% 91,7% 87,0% 96%  +9%
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Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 2 A 


Resultat 
2007 


Resultat 
2008 


Resultat  
2009 


Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass 


80,6% 85,5% 94,0% 


Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass 


95,4% 96,0% 97,4% 


Barn 1-2 år med barnehageplass 1 043 1 066 1 195 


Barn 3-5 år med barnehageplass 1 581 1 641 1 820 


Antall styrere og pedagogiske 
ledere i kommunale barnehager 


122 133 154 


Ansatte i kommunale barnehager 
med dispensasjon fra kravet om 
førskoleutdannelse 


21 26 31 


Andel styrere og pedagogiske 
ledere i kommunale barnehager 
med dispensasjon fra kravet om 
førskoleutdannelse som har annen 
pedagogisk utdannelse 


11 8 18 


Andel barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter som går i 
barnehage, i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år 


40,3% 57,0% 73,4% 


Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage 


105 686 116 995 122 615 


 
Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrand nærmer seg full barnehagedekning takket være en omfattende kommunal 
utbygging og merutnyttelse av eksisterende barnehager. Utbyggingen genererer et stort behov for 
pedagogiske ledere som en ikke har hatt mulighet til å fylle med førskolelærere. En har dermed 
måttet gi mange dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdanning. Det er for øvrig 
tilfredsstillende å se at andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage er 
sterkt økende. 
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3.4  FUNKSJONSOMRÅDE 2B: OPPVEKST  
 


3.4.1 Ansvarsområde 
 
Funksjonsområde 2B omfatter forebyggende arbeid for barn og ungdom, 
fritidsklubber/ungdomstiltak, forebyggende barnevern og tiltak for barn under omsorg, samt 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
 


3.4.2 Hovedmål 
 
Barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid av et barnevern med 
kvalifiserte medarbeidere. Tjenesten skal kjennetegnes ved effektiv saksbehandling, god 
ressursutnyttelse og rettsikkerhet. Barnevernet skal bruke familieråd som  metode i 
beslutningsprosesser. Barnevernets familieteam skal videreutvikles til å bli et godt lokalbasert 
tiltak.  
 


3.4.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
Barneverntjenesten 
Barneverntjenestens familieteam startet opp 02.01.2007. Teamet jobber med endringsarbeid og 
kompenserende arbeid i familier. Teamet ble utvidet med tre årsverk i 2009, til totalt syv årsverk. 
Teamet vurderes å være et godt alternativ til kjøp av tiltak fra eksterne leverandører.  
 
Barneverntjenesten har  etablert lokal oppfølging av ungdom på hybel istedenfor å kjøpe dette fra 
eksterne leverandører. Dette er gjort ved å engasjere miljøarbeider til enkeltungdommer for å 
hjelpe til med å finne bolig, og gi støtte og hjelp i etterkant. Barneverntjenesten har god erfaring 
med dette tiltaket selv om tilgangen på hybler har vært begrenset. 


Barneverntjenesten deltar i effektiviseringsnettverk i regi av HEV. Dette videreføres i 2010. 


Barneverntjenestens deltar i implementeringen av bydelens ”ADHD-kjede”, og er siden  2008 fast 
medlem i habiliteringsteamet for barn. 


Barneverntjenesten har prioritert kompetansehevingsarbeid med  ”vold i nære relasjoner” og 
deltatt i veiledning i regi av HEV, og barneverntjenesten viderefører dette i form av utvikling og 
gjennomføring av egen metodikk i disse sakene. 


Bydelens deltagelse i prosjektet ”Psykiatri i skolen” har ført til at barnevernkonsulentene som 
deltar i prosjektet har etablert en tettere kontakt med enkelte skoler i form av drøftingsmøter. 


Barneverntjenesten har fullført  13 adopsjonssøknader med tanke på utenlandsadopsjon. 


Samarbeidet med politiet er intensivert i forbindelse med det sentrale tiltaket ”unge gjengangere”. 
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Barneverntjenesten har hatt stort sykefravær i  2009 og utskifting av medarbeidere grunnet 
fødselspermisjoner og turn-over. Det har vært arrangert et dagsseminar om stressmestring og 
nærværsarbeid for alle ansatte og tilbudet om ekstern veiledning er utvidet i 2009. 
  
Barneverntjenesten har vært representert i arbeidsgruppe med mandat å vurdere ”norm” for  
arbeidsmengde.  
 
Skolefritidsordningen 
Ansvaret for skolefritidsordningene (SFO) ble 01.08.2008 overført til Utdanningsetaten. Bydelens 
bestillerenhet kjøper likevel tilbud til enkelte elever utover ordinær SFO-alder, men dette skjer da 
under Kostra-funksjon 234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede  
 
Fritidstilbud til barn og unge 
Bydel Nordstrand har samlet det kommunale tilbudet til barn og unge på Lambertseter 
fritidsklubb. Aktivitetstilbudet består i første rekke av ungdomsklubb og juniorklubb med i alt 3-4 
åpningskvelder pr. uke. Aldersgruppene er henholdsvis 10-12 og 13-19 år.  
Med de åpne kveldene og gruppevirksomhetene (danseklubber, bandøving, bandinstruksjon, 
rapping, filmklubb, skateboard) har klubben aktiviteter gjennom hele uken., også i helgene. 
Filmklubben drives i samarbeid med Utekontakten. Videre samles bydelens Ungdomsråd i 
fritidsklubbens lokaler. 
 
Ungdoms- og juniorklubben, i samarbeid med Utekontakten, arrangerer ulike større 
arrangementer: Ungdommens Kulturmønstring, Bydelsdagene (barne- og ungdomsdelen),  
Lambertseter LIVE rock-/rap-konsert ca. 6 ganger i året og et film-multimediaprosjekt som er i 
oppstartfasen og som arrangeres med tilskudd fra DnB NOR sparebankfond. Tilbudene benyttes 
av barn- og unge fra hele bydelen. Ulike organisasjoner har tilbud om å benytte klubbens lokaler: 
Koranlesning for barn med pakistansk bakgrunn, Koranlesning for barn med somalisk bakgrunn. 
Sistnevnte ønsker nå å inkludere leksehjelp. I tillegg driver avdelingen ”Kjeller’n juniorklubb” i 
bydelsadministrasjonen i samarbeid med Nordstrand Lions, Nordstrand Vel og Ungdomsrådet. 
 
Utekontakten 
Bydelen har 2,5 årsverk i utekontaktvirksomheten fordelt på 3 stillinger. Utekontakten er bydelens 
oppfølgingstjeneste og jobber tett opp mot barnevern, bydelspoliti, skoler, helsetjenester, SaLTo-
koordinator og fritidsklubb. Utekontakten driver aktiviteter og tiltak rettet mot både 
enkeltungdom og grupper, deriblant oppsøkende feltarbeid, Sisterhood-grupper, 
konflikthåndteringsverksteder, Correlation ( rusforebyggende EU-prosjekt) og prosjektet Idrett og 
utfordring i samarbeid med Oslo Idrettskrets. 
 
Helsestasjon, skolehelsetjeneste,  familiesenter og fysio- og ergoterapi for barn og unge. 
Bydel Nordstrand har to store helsestasjoner. Det tilbys hjemmebesøk til alle førstegangsfødende 
og nyinnflyttede, samt 9 konsultasjoner første leveår. Antall fødsler økte med 16 %  i 2008 og 
fødselstallet holder seg fortsatt høyt i 2009, selv om antallet er noe redusert. Økende fødselstall 
gjør at etterspørsel etter  helsesøster- og jordmortjenester øker. Bydel Nordstrand er bydelen med 
høyest antall barn pr. helsesøsterårsverk 0-5 år. En matematisk sammenligning bydelene i mellom 
gir dog ikke det riktige sammenligningsgrunnlaget, da det må korrigeres for status levekårsindeks. 
Svangerskapskontroll med jordmor tilbys på begge helsestasjoner. Det avholdes svangerskapskurs 
på kveldstid. Smittevern og reisevaksine tilbys hele befolkningen. Høsten 2009 koordinerte leder 
av tjenesten vaksinering mot svineinfluensa og alle ansatte i tjenesten bidro i arbeidet.  
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Dette krevde mye innsats fra tjenesten, men arbeidet var svært vellykket og medførte at Bydel 
Nordstrand hadde høyest vaksinedekning i Oslo. Det tilbys skolehelsetjeneste på 17 skoler i 
bydelen. Skolene har økende elevtall som igjen gir et økt press på tjenesten. Det ble innført en ny 
vaksine til jenter i 7. klasse mot livmorhalskreft i 2009. Fire skoler deltar i Utdanningsetatens 
prosjekt ” Psykisk helse i Osloskolen”. Skolehelsetjenesten i videregående skole deltar i et 
samarbeidsprosjekt med Utdanningsetaten og Barne- og ungdomspsykiatrien. Prosjektet heter : 
”Utviklingsfremmende samtaler, et lavterskeltilbud til ungdom”. Prosjektet er nå utvidet til å 
omfatte tre bydeler i Oslo og ønskes videreført som en samarbeidsmodell for hele byen. 
 
Ansatte fra Barne- og ungdomspsykiatrien er også tilstede i bydelens tjenester for å gi et tilbud til 
aldersgruppen 0-5 og 6-12 år og deres foresatte. Dette er et lavterskeltilbud som er mye benyttet. 
 
Helsestasjon for ungdom er godt besøkt av ungdom av begge kjønn. Mange ungdommer blir tett 
fulgt opp på grunn av misbruk av rusmidler. Det benyttes kontrakter som innebærer bruk av 
urinprøver i tett samarbeid med ungdommen selv, foresatte, politi og /eller barnevern. 
 
Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge er samlokalisert på Karlsrud. Det er et økende 
antall barn og unge med nedsatt funksjonsevne som har behov for og rett til koordinerte tjenester, 
inklusiv individuell plan. 99 barn og unge har ansvarsgrupper, av disse har 47 individuell plan. 
Det er behov for kontinuerlig kompetanseheving på dette området og det er avholdt samlinger for 
koordinatorer.  
 
Familiesenter med åpen barnehage videreføres som et sted med vekt på nettverksbygging og 
ulike forebyggende tiltak til småbarnsforeldre. Åpen barnehage er godt besøkt. Det er ansatt 
familieterapeut som er svært etterspurt. I tillegg til et årsverk fordelt på førskolelærer og 
psykiatrisk sykepleier deltar øvrige fagpersoner fra tjenesten til faste tider og bidrar etter behov.  
 
Satsingsområder 2009   


• Innføringen av nytt elektronisk helsekort for tjenesteområdet i hele Oslo har medført tid til 
opplæring og endring av tidligere rutiner. Endringen berører alle deler av tjenesten og gjør 
bydelen i stand til å dokumentere arbeidet på en bedre måte, samt sikrer at den enkelte kun 
har en fellesjournal. 


• Språk 4-kartlegging av alle 4-åringer og konkrete tiltak med logoped på helsestasjon til de 
som har behov for oppfølging. To helsesøstre har deltatt  i prosjekt i regi av IMDI med 
eksterne midler vedrørende utprøving av språkmateriell på somalisk og urdu.  


• Prosjekt i videregående skole, se under skolehelsetjenesten. 
• Parkurset ”Godt Samliv” er  holdt for førstegangsforeldre med barn i aldersgruppen 4-10 


måneder. Det er avviklet 7 kurs og tilbudet er blitt godt mottatt med bare positive 
tilbakemeldinger fra brukerne. 


• Tilbud til somaliske jenter/kvinner ifm midler søkt vedrørende kjønnslemlestelse. 
            Samtalegrupper for somaliske jenter ved Holtet videregående skole 
            Svømmegruppe for somaliske kvinner / jenter. 


• Veiledning av ulike faggrupper  i gruppe eller som kollegaveiledning. 
• ADHD-prosjekt, nettverksgruppe for foreldre er igangsatt  og har jevnlige treff i 


familiesenterets lokaler. 
• Fagteam på  familiesenteret har månedlige tverrfaglige møter hvor to ansatte fra 


barnevernet deltar, her kan ulike fagpersoner melde inn saker som kan drøftes anonymt. 
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• Tidlig intervensjon: Tre ansatte fra tjenesten har deltatt sammen med barnevern og 
barnehageansatte i et opplæringsprogram vedrørende ICDP.  Dette videreføres i 2010. 


• Faste samarbeidsmøter med Nanna Maries mødrehjem ved Kirkens Bymisjon  med blant 
annet veiledning av en gruppe helsesøstre og jordmødre. 


• Pandemiberedskap i siste kvartal ble prioritert til deltagelse i svineinfluensavaksinering. 
Det ble utarbeidet både konkrete planer og informasjonsskriv, men det meste av tiden gikk 
med til praktisk arbeid i forbindelse med selve vaksineringen. Det vil bli utarbeidet en 
egen evalueringsrapport for dette arbeidet.    


 
SaLTo koordinator 
SLT er en modell for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak blant barn og unge. 
I Oslo kalles samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt SaLTo (”Sammen 
lager vi et tryggere Oslo”). Formålet er å bekjempe barne- og ungdomskriminaliteten, samt 
samordne og strukturere samarbeidet internt i kommunen og mellom Oslo kommune og andre 
statlige instanser. SaLTo-modellen skal bidra til å videreutvikle og formalisere 
samarbeidsstrukturene og sikre at tjenester og tiltak forebygger mer effektivt. I 2008 har det 
jevnlig vært avholdt møter på styrings-, koordinerings- og utførernivå, og det har vært igangsatt 
ulike tiltak. Eksempler på dette er Unge gjengangere, Trygghetsprogram/ offeroppfølging, kursing 
og opplæring, Unge og rus – rusforebyggende program i skolen, konflikthåndteringsnettverk 
SaLTo Syd.  
 


3.4.4 Hovedoversikt økonomi FO2B- netto driftsutgifter 
Tall i 1000 kr. 


Netto utgifter per KOSTRA-
funksjon 
 


Regnskap
2008 


Oppr. 
budsjett 


2009 


Regulert 
budsjett 


2009 


Regnskap 
2009 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2009 


215 Skolefritidstilbud 4 541 0 0 -117 117
222 Skolelokaler og 
skoleskyss 


4 044 0 0 0 0


231 Aktivitetstilbud for barn 
og unge 


3 819 3 973 5 107 4 144 963


232 Forebygging – skole- og 
helsestasjonstjeneste 


15 265 16 003 16 178 15 363 814


244 Barneverntjeneste 11 489 12 765 13 123 12 529 594
251 Barneverntiltak i familien 9 580 10 947 11 107 9 287 1 820
252 Barneverntiltak utenfor 
familien 


40 035 31 504 36 941 40 674 -3 733


Sum netto utgifter *) 88 773 75 192 82 456 81 880 575
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
 
Funk-
sjon Funksjon Dok 3 2009 


Budsjett 
(just) 2009 


Regnskap 
2009 Avvik 


Særskilte 
overf. 


Avvik etter 
særsk. overf 


215 Skolefritids tilbud 0 0 -117 117  117
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 5 107 4 144 963 -631 332
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 16 003 16 178 15 363 814 -202 612
244 Barneverntjeneste 12 765 13 123 12 529 594  594
251 Barneverntiltak i familien 10 947 11 107 9 287 1 820  1 820
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 36 941 40 674 -3 733  -3 733
Sum funksjonsområde 2B 75 192 82 456 81 880 575 -833 -258
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Bydelens vurderinger: 
Totalt har ”Funksjonsområde 2B Oppvekst” et netto positivt avvik, dvs mindreforbruk på 0,575 
mill kroner. Av dette mindreforbruket utgjør kr 0,833 mill kroner ubrukte øremerkede midler – og 
når man trekker ut disse øremerkede midlene som overføres til 2010, gjenstår et negativt avvik på 
0,258 mill kroner. 
 
Kostra-funksjon 252 Barnevernstiltak utenfor familien viser et totalt merforbruk i forhold til 
budsjett på kr 3,733 mill kroner. Mens Kostra-funksjon 251 Barnevernstiltak viser et netto 
mindreforbruk på 1,820 mill kroner. Det er viktig å påpeke at barnevernstiltak tilknyttet 
Familieteamet er utgiftsført jfr Kostra-regler på funksjon 242 (funksjonsområde 1) – og disse 
utgjør en merutgift der på kr 3,228 mill kroner.   
 
Kostra-funksjon 244 Barnevernstjeneste, dvs barnevernadministrasjon, viser et totalt 
mindreforbruk på 0,594 mill kroner. Barneverntjenesten har samlet, inklusive Familieteamet, et 
netto merforbruk i forhold til budsjett på 4,547 mill kroner. Merforbruket skyldes høyere aktivitet 
og pris enn forutsatt i budsjettet. 
 
Positivt avvik på funksjon 215 Skolefritidstilbud skyldes etteroppgjør tilknyttet SFO i 2008.   
 
Funksjonene ”231 Aktivitetstilbud barn og unge” og ”232 Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste” viser mindreforbruk på henholdsvis 0,332 mill kroner og 0,612 mill kroner når 
det korrigeres for særskilte øremerkede midler. I tillegg må det korrigeres for kr 0,489 mill kroner 
pga ulike funksjoner mellom budsjett og regnskap slik at totalt mindreforbruk på disse 
funksjonene er 0,455 mill kroner. Mindreforbruket knyttes til fysioterapi og fritidsklubb. 
 


3.4.5 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 B – 
Barnevern 


Resultat 
2007 


Resultat 
2008 


Måltall    
2009 


Resultat 
2009 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Andel avsluttede 
undersøkelser innen 3 mnd. 86% 79% 100% 52% -48
Andel avsluttede 
undersøkelser innen 6 mnd. 99% 98% 100% 97% -3
Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk pr fosterbarn 
under 18 år hvor Oslo har 
plasseringsansvaret 


2,9 2,8 4 2,9 -1,1
Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk pr fosterbarn 
under 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvaret 3,1 3 4 2,7 -1,3
Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk  
pr fosterbarn 3,6 4 4 3,6 -0,4
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Bydelens vurderinger: 
 
Bydel Nordstrand har hatt stort fokus på fristoversittelser i undersøkelsessaker. Etterslepet av 
undersøkelsessaker fra tidligere år og en økning av antall undersøkelsessaker, samt 
kompleksiteten i sakene, har ført til at fristoversittelser i undersøkelsessakene har økt betraktelig i 
2009. 
Det opprettes 2 nye saksbehandlerstillinger i 2010 for å øke barnevernets kapasitet. 
 
Bydelen har fokus på oppfølging av fosterhjem. Det er fortsatt vanskelig å få 
fosterhjemskommunene til å skaffe tilsynsfører og gjennomføre tilsynsbesøk i henhold til lovkrav. 
Bydelen engasjerer nå i større grad profesjonelle aktører som tilsynsførere. Det kreves et 
kontinuerlig oppfølgingsarbeid fra saksbehandler for å sørge for at tilsynsbesøkene gjennomføres 
i henhold til kravene, og at rapporter blir mottatt. Oppsigelser og sykdom hos tilsynsfører eller 
fosterfamiliene er medvirkende årsak til at bydelens tilsynsansvar ikke er utført 100% i henhold til 
lovkrav. Avviket på gjennomførte oppfølgingsbesøk oppstår når planlagte besøk av ulike årsaker 
avlyses, og man ikke får tid til å erstatte disse, samt at mottatt tilsynsrapporter ikke er mottatt 
tidsnok før årsskiftet. I noen saker er antallet tilsynsbesøk redusert til to i henhold forskriften for 
fosterhjem, slik at gjennomsnittlig antall besøk blir lavere enn fire. 
 
Obligatoriske nøkkeltall for 
funksjonsområde 2 B 


Resultat 
2007 


Resultat 
2008 


Resultat 
2009 


Netto driftsutgifter per innbygger 
0-17 år) barneverntjenesten 


5 295 5 928 6 342 


Andel barn med barneverntiltak i 
forhold til innbyggere 0-17 år 


2,7 2,8 3,0 


Antall barn i tiltak i familien i løpet 
av året 


199 204 260 


Antall barn i tiltak i familien pr. 
31.12. 


121


 


154 184 


Antall barn i tiltak utenfor familien 
pr. 31.12. 


61 54 59 


Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 
252) per barn i barnevernet* 


115 775 141 133 199 256 


Brutto driftsutgifter per barn (f 244) 23 366 26 536 44 956 


Brutto driftsutgifter per barn i 
opprinnelig familie (f 251) 


34 281 46 961 35 434 


Brutto driftsutgifter per barn 
utenfor opprinnelig familie (f 252)* 


466 130 482 699 496 310 


Andel barn med tiltak i familien av 
alle barn i tiltak i løpet av året 


72,1 71 83 


Antall oppholdsdøgn i 
barnevernsinstitusjoner 


5 922 6 742 5 835 


Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr 
barn i barnevernsinstitusjon  


228 173 188 


Kilde SSB/Kostra – Barnevern, bydel – nivå 2. Nøkkeltall over gjennomsnitt for bydelene. 
* Medregnet samtlige utgifter og derfor ikke sammenlignbart med andre kommuner som kun betaler egenandel til 
staten for institusjonsplasser. 
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Bydelens vurderinger: 
 
Det spørres her etter Kostra-størrelser for 2009 som ikke er klare fra SSB pr dags dato. Vi har 
vært i kontakt med SSB, og de kunne ikke levere foreløpige tall, og de var også skeptiske til det vi 
kunne få til på egen hånd. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til tallene. På den annen side er 
ikke økningen noen overraskelse, siden alvorlighetsgraden i sakene har vært klart økende samtidig 
som antall saker har økt. 
 
Bydelen har hatt stort fokus på å bruke lokalbaserte tiltak i familien (Familieteamet). Dette viser 
seg ved at utgiftene til tiltak i familien er blitt redusert (f 251). I tillegg har bydelen redusert antall 
oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner.  
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3.5  FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG  


3.5.1 Ansvarsområde 
 
Funksjonsområdet omfatter følgende tjenester: 


• Hjemmesykepleie  
• Hjemmehjelp 
• Omsorgslønn 
• Brukerstyrt personlig assistanse 
• Trygghetsalarm 
• Eldresenter  
• Omsorgsboliger  
• Alders- og sykehjem 
• Dagsenter til eldre og funksjonshemmede 
• Boliger/dagtilbud/arbeidstilbud og fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede 
• Avlastning til funksjonshemmede 
• Støttekontakt  
• Transporttjenesten for forflytningshemmede (TT) 
• Innkreving av egenandeler og vederlag 


 
Det viktigste lovgrunnlaget er: 
- Lov om helsetjenesten i kommunene  
- Lov om sosiale tjenester m.v. 
- Lov om helse, miljø og sikkerhet 
- Lov om pasientrettigheter 
- Lov om helsepersonell 
Ulike forskrifter, rundskriv og retningslinjer for Oslo kommune. 
 
 


3.5.2 Hovedmål 
 
Bestillerenhetens hovedmål for 2009 har vært: 


• Tjenestene til eldre og funksjonshemmede har som mål å tilrettelegge for at eldre og 
funksjonshemmede i størst mulig grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. 


• Bydelen skal tilrettelegge for at mennesker med funksjonshemminger skal gis 
likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnslivet. 


• Det skal ytes tilstrekkelig tjenester i form av pleie, omsorg, praktisk bistand og 
avlastning i hjemmet.  
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Bestillerenhetens delmål for 2009 har vært: 
• Det legges opp til en reduksjon gjennom året til 498 sykehjemsplasser. Reduksjon skal 


tas ved å heve innslagspunktet for tildeling av sykehjemsplass. 
• Heve innslagspunktet for tildeling av hjemmesykepleie og praktisk bistand. 
• Tildelingsstandarden i bydelen vil tilsi at man tilbyr tjenester etter LEON-prinsippet 


(Lavest Effektive Omsorgs Nivå).  
• Økt kvalitet og raskere responstid på korttidsplass i sykehjem – gir plass til flere. 
• Gi brukere som har et tilrettelagt botilbud individuelt tilpasset bistand og kvalitet på 


tjenestene de mottar. 
 
Hjemmetjenestens hovedmål for 2009 har vært: 


• Enhet for hjemmetjenester skal arbeide for å bedre kvaliteten på pleie- og 
omsorgstjenesten til både eldre og yngre brukere. 


• Enhet for hjemmetjenester skal ha en brukerorientert og effektiv tjeneste med 
nødvendig og tilstrekkelig kvalitet og med stor grad av trivsel for de ansatte.  


• Brukerne skal gis en nødvendig pleie – og omsorgstjeneste slik at de kan bli boende i 
eget hjem så lenge som mulig.  


 
Hjemmetjenestens delmål for 2009 har vært: 


• Tilby rett hjelp til den enkelte bruker til rett tid 
• Gjennomføre prosjekt Kompass i et distrikt 
• Gjennomføre prosjekt – håndterminaler PDA 
• Heve kompetansen hos de ansatte 


 
Enhet for bo- og dagtilbud sine hovedmål for 2009 har vært: 


• Tjenestemottakere har et tilrettelagt botilbud, individuelt tilpasset bistand og kvalitet 
på tjenestene de mottar. 


• Fremme trivsel, egenmestring, selvstendighet og selvbestemmelse for den enkelte 
basert på individuelle forutsetninger og behov. 


• Tilstrebe tjenesteyting som baseres på faglige kunnskaper og etter metoder som er 
målrettede, systematiske og velprøvde. 


• Sikre god dialog og samhandling med pårørende og andre 
• Ansatte trives, opplever anerkjennelse og faglig utvikling dvs ansatte med rett 


kompetanse på rett sted  
• Tilby gode arbeidsplasser med fokus på godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og 


kompetent ledelse 
• Gjennomføre prosjekt Kompass i alle boliger 
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3.5.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
Sykehjemsdrift 
Bydelen kjøper sykehjemsplasser fra Sykehjemsetaten som drifter alle kommunale sykehjem.  
 
Det var i budsjettet for 2009 lagt opp til en ambisiøs nedtrappingsplan for sykehjemsplasser med 
et gjennomsnitt på 498. Ved utgangen av året hadde en gjennomsnittlig brukt 510 plasser.  
 
Bydelen har en høy befolkningsandel på 85år+ og  90år+. Mange eldre blir demente og/eller får 
andre store omsorgsbehov. Dette medfører økt behov for institusjonsplasser. Det blir i større grad 
enn tidligere satt i gang behandling av sykdommer hos eldre og de skrives tidligere ut av sykehus 
enn før  med behov for fortsatt medisinsk oppfølging. Dette medfører igjen økt behov for 
korttidsopphold. Mange av de som tildeles korttidsopphold etter opphold i sykehus er så syke og 
pleietrengende at de må innvilges vedtak om langtidsplass ved sykehjem etter at oppholdet ved 
korttidsavdelingen er avsluttet.  
 
Bydelen fikk som en forsøksordning i 2008 – 2009 fem rehabiliteringsplasser til disposisjon ved 
rehabiliteringssenteret Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea i Spania. Bydelen fikk midler til 
å dekke disse plassene i 2008 –2009 for å evaluere effekten av rehabilitering i Spania. 
 
Bydelen har ikke tilbud om omsorgsboliger med bemanning. Det ble i 2008 igangsatt planlegging 
av Omsorg + i Ljabruhjemmets lokaler, slik at behovet for langtidsplasser i sykehjem ville kunne 
reduseres på sikt. Arbeidet har fortsatt i 2009 med planleggingen av et forprosjekt. 
 
Bydelen har videreført arbeidet med å oppnå reduksjon av sykehjemsplasser ved å i større grad 
enn tidligere sette fokus på tjenester på et lavere nivå og derved innføre et høyere innslagspunkt 
for tildeling av institusjonsplass. Snuoperasjonen innebar blant annet mye tettere samarbeid 
mellom utførerne for å sikre rett tjeneste i rett omfang til rett tid. 
 
På den måten skulle man:  


• ta hjem flere B-meldte til eget hjem ved hjelp av innsatsteamet. 
• bidra til at korttidsavdelingene blir bedre til å komme i gang med opptrening og fokus på 


hjemreise fra dag èn, slik at liggetiden reduseres og sjansene for hjemsending øker. 
• få en ”normal” frekvens på avgang på langtidsplasser. 
 


Innsatsteamet har hatt 557 oppdrag i 2009. Brukerne har fått 2,5 timer i gjennomsnittlig hjelp pr 
uke i en gjennomsnittlig periode på 7, 5 dager. Brukernes gjennomsnittsalder har vært 83 år. 147 
brukere kom rett fra sykehus. Det er grunn til å tro at mange av disse hadde vært i behov av 
korttidsopphold dersom innsatsteamet ikke hadde fulgt dem opp. 179 brukere kom fra 
korttidsavdeling. Brukerne har fått tett oppfølging og rehabilitering i eget hjem for å kunne 
fungere bedre og lengre hjemme. Innsatsteamet ble redusert fra 6 til 4 årsverk i august 2009. Dette 
medførte at innsatsteamet gikk over fra å arbeide 7 dager i uken til å arbeide bare hverdager frem 
til kl 18.00.  
 
Samarbeidet mellom tjenestene er bedret, og Enhet for hjemmetjenester har hatt et nært og tett 
samarbeid med Enhet for bestiller. Det har blant annet vært avholdt ukentlige møter, noe som har 
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vist seg å være hensiktsmessig i forhold til samhandling rundt brukerne. Det har også vært 
gjennomført overordnede samarbeidsmøter på systemnivå. 
 
Liggetiden på korttidsplasser er ikke redusert tilstrekkelig, noe som kan skyldes at brukerne har 
lavere funksjonsnivå ved innleggelse på korttidsplass enn tidligere, og dermed trenger medisinsk 
oppfølging i større grad. 
 
Dagsentervirksomheten 
Antall dagsenterplasser er noe redusert i 2009 fra 98 til 85 plasser, hvorav 23 på skjermet 
dagsenter. Bydelen vurderer dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særdeles viktig for at 
eldre kan bo hjemme lengst mulig, og tilbudet er en viktig del av LEON-prinsippet. Dersom 
bydelen kan sette inn tilbud om dagsenter raskt, vil det kunne utsette tildeling av langtidsplasser i 
sykehjem. Det er viktig at plassene blir utnyttet fullt ut, og at det planlegges med overbooking 
hver dag for å sikre at plasser ikke står tomme. På tross av reduksjonen på 13 plasser er 
ventelistene til dagsenter i bydelen redusert, og man forventer en bedre utnyttelse av de 85 
gjenværende plassene. Det er imidlertid usikkert om dagsenterplassene har blitt fylt opp med 
tilstrekkelig antall brukere hver dag, da det alltid er en viss andel fraværende. Dialogen med 
sykehjemsetaten rundt dette er ikke avsluttet. Det har også vært gjennomført møter med de 
respektive dagsentrene og det er avtalt at plassene skal overbookes for å få en best mulig 
utnyttelse. 
 
Eldresentre 
Det er i 2009 gitt driftstilskudd til tre private eldre/seniorsentre: Nordstrand eldresenter, 
Bekkelaget seniorsenter og Simensbråten-Ekeberg seniorsenter. Krystallen seniorsenter drives av 
bydelen selv.   
 
Seniorsentrene er et viktig bidrag til det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet blant 
eldre i bydelen. Det arbeides aktivt med å  rekruttere frivillige til ulike oppgaver. De frivilliges 
bidrag er betydelig og bidrar til at sentrene kan gi et allsidig tilbud.  For mange er deltakelse i 
frivillig arbeid på eldre/seniorsentrene å regne som arbeidsdager. Sentrenes programmer er gode 
og omfattende, og bør appellere til de fleste eldre. Alle sentre rapporterer om stor og solid 
aktivitet. 
 
Bydelsutvalget har vedtatt retningslinjer og kriterier for  driftstilskudd der det legges til grunn en 
likebehandling av seniorsentrene. Dette prinsippet er fulgt ved  tildeling i 2009. 
 
I 2009 har seniorsentrene brukt tidligere tildelte incentivmidler til oppsøkende virksomhet overfor 
hjemmeboende eldre over 80 år.  
 
Enhet for Hjemmetjenester 
Det ble i budsjettet for 2009 lagt opp til at den kommunale hjemmehjelptjenesten skulle reduseres 
ved å tilby mindre hjelp til de friskeste brukerne, samtidig som tilbudet skulle bedres for brukere 
med komplekse behov. Enhetsleder for Hjemmesykepleien har hatt det overordnede ansvaret for 
både praktisk bistand og hjemmesykepleie i 2009. Bruker-  og medarbeiderundersøkelse er 
gjennomført. Handlingsplan for medarbeiderundersøkelsen er utarbeidet. Bystyret vedtok i 
budsjett 2009 at det skal utarbeides kompetanseplaner i kommunenes pleie og omsorgstjenester. 
Målet var at ansatte skal oppleve at de har en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, trivsel, 
kvalitet og riktig kompetanse. Bydel Nordstrand v/Enhet for Hjemmetjenester fikk tildelt 200 000 
kr til utvikling av kompetanseplan. For å møte de utfordringer hjemmetjenesten står overfor både i 
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dag og i fremtiden, ønsket hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand å satse på kompetanse i form av 
kompetansekartlegging og kompetanseheving. Kompetanseplanen ble et verktøy og en 
handlingsplan for hvordan dette kan gjøres. Årshjulet for opplæringsplanen er gjennomført og 
videreføres i 2010. Det ble søkt OU-midler til norskundervisning, lederutvikling, 
forflytningsteknikk og trakassering og mobbing. Helhetlig risikostyring (HRS) er innført og det er 
brukt mye tid og ressurser på dette i 2009. Enhet for hjemmetjenester har hatt stort fokus på 
økonomistyring i 2009. 
  
Enhet for Hjemmesykepleie: 
Hjemmesykepleien har økt i 2009 økt med 15 brukere, mens vedtakstiden har økt med 57 timer.  
Enhet for hjemmesykepleie har fakturerer kr 619,- pr time for utført tid og kr 206,33 pr time (1/3) 
for avlyste oppdrag. Enheten har hatt 60% brukertid som målsetning, mens resultatet ble 58%.  
 
Brukerne av tjenesten har blitt dårligere og trenger oftere og mer hjelp.  Enhet for 
hjemmesykepleie har faste møter med Enhet for bestiller hvor det gjennomgås nye vedtak og 
endringer. Natt-tjenesten har blitt redusert med  1,55 årsverk.  En bruker med spesielle behov har 
tilsyn 10 timer pr. vakt hele uken. Det er opprettet et eget natt-team for denne brukeren.   
 
Det har vært arbeidet aktivt med sykefraværet og oppfølging av sykemeldte innen enheten. 
Lederne har fått opplæring innen IA og fått bedre kompetanse på området. Bedriftshelsetjenesten 
NIMI har bidratt med opplæring i forflytningsteknikk, ergonomi samt faktorer knyttet til 
arbeidsmiljø . 
 
Hjemmesykepleien har etablert systemer for ferdigdoserte legemidler – multidose. Ny 
samkjøpsavtale har medført at alle brukere med vedtak om administrasjon av legemidler skal ha 
multidose.  Legemiddelavvik føres elektronisk i avvikssystemet Delta. Det har vært arbeidet 
målrettet med å få redusert avvik innen legemiddelhåndtering og dette har gitt positive resultater.  
 
Bydel Nordstrand fikk våren 2008 innvilget sin søknad om å få være pilot i bydel for Kompass. 
Kompass er et helhetlig styringssystem for hjemmetjenester, sykehjem og boliger for 
funksjonshemmede. Målet er kvalitet, arbeidsmotivasjon (arbeidsglede) og effektivitet (riktig bruk 
av ressurser) gjennom bruk av kompetanse. Hjemmesykepleien har implementert Kompass i ett 
distrikt. Prosjektet ble avsluttet 15.12.2009 og skal videreføres i de andre distriktene i 2010.  
Kompass er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov. Gjennomføringen har krevd bred 
forståelse og involvering av ansatte, som igjen innebærer en struktur- og kulturendring. Det har 
blitt omgjort stillinger som en følge av å innføre Kompass. Resultatet har blitt opplevd som 
positivt både for brukere og ansatte. 
  
Enhet for hjemmesykepleie har vært pilot for innføring av håndterminaler (PDA). Prosjektet ble 
gjennomført i ett distrikt og vil videreføres til alle fire distrikter i 2010. Resultatet har vært 
vellykket og ansatte opplever en bedre arbeidssituasjon når de er hos brukerne.  
 
Brukervalg innen hjemmesykepleien er utsatt til 2011. 
 
På grunn av budsjettsituasjonen i Bydel Nordstrand ble det i tillegg iverksatt ekstraordinære tiltak 
i 2009. Fagutviklingssykepleierstilling ble holdt vakant i fire måneder, bemanningen ble redusert 
med én hjelpepleierstilling fra 01.09.2009 og overtidsbruk og innleie av vikarer fra vikarbyrå ble 
også redusert, samtidig som en økte fokuset på utført brukertid ytterligere. 
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Enhet for praktisk bistand: 
Det gis tilbud om fire timer praktisk bistand til alle brukere som ønsker det. Dette har gjort at 
brukerne kan anvende tjenesten på en mer fleksibel måte. Praktisk bistand i den kommunale 
hjemmehjelpstjenesten har blitt redusert med 30 brukere fra 777 til 747 i løpet av 2009.  Antall 
vedtakstimer har blitt redusert  med 449 timer fra 4 460  til 3 961 timer i løpet av året. Enhet for 
praktisk bistand har fakturert kr 400,- pr utført time og kr 133,- pr time (1/3) for avlyste oppdrag. 
Enheten har hatt 70% brukertid som målsetning, uten at dette har blitt innfridd. Sykefraværet har 
økt i enheten i 2009. Enheten har 28 % ansatte over 60 år, hvorav en del trenger tilrettelegging.    
 
Brukervalg – praktisk bistand 
Leverandører pr. 31.12.2009  
Kamfer 18
A.S.O.R 30
Carema Omsorg as 220
CityMaid HjemmeService 41
Omsorg & Helse as 65
Oslo Helse og Omsorg 22
Attendo Care AS Hjemmetjenester 10
Total Helseservice AS 3
Nordstrand Hjemmehjelpstjeneste  750
Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde 2
Seniorstøtten 3
Totalt antall mottakere av praktisk bistand 1164
 
Praktisk bistand inngår i brukervalgordningen, og brukerne har i 2009 kunnet velge mellom 
tjenester fra to kommunale og ni private leverandører, inkludert bydelens egen hjemmetjeneste. 
35,4% av brukerne i Bydel Nordstrand velger nå privat leverandør. Snittet blant bydelene er på 
21%, og det varierer fra Grünerløkka med bare 4,6 % til Vestre Aker med 59,8 %. Ullern ligger 
med sine 38 % noe høyere enn Nordstrand, men det er langt ned til de resterende tolv bydelene.   
  
Omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Omsorgslønn og BPA er alternative måter å organisere tjenester på. Begge ordningene tar 
utgangspunkt i hva en søker ville hatt krav på av ordinære tjenester. For omsorgslønn stilles det 
krav til at det skal dreie seg om særlig tyngende pleieoppgaver i hjemmet.  
Omsorgslønn betales ikke ut pr utført time, men er et incentiv for å motivere pårørende til privat 
omsorgsarbeid. BPA kan gis i stedet for tjenester som pleie, praktisk bistand, tilsyn og 
støttekontakt, og er en måte å organisere hele eller deler av et vedtak på. Målet med BPA er økt 
uavhengighet og større mulighet for brukerne til å styre hverdagen selv. Begge tjenester kan gis 
alene eller i kombinasjon med andre tjenester. Etterspørselen etter tjenestene er stor, og tilbudet 
blir stadig mer kjent blant bydelens befolkning. 
 
Trygghetsalarm   
Bydelen disponerer pr 31.12.2009 1.291 alarmer. En har høsten 2009 inngått en ny avtale slik at 
en nå kun betaler for de alarmene som er i bruk uten noen fast rammebestilling.  
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Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) 
Bydel Nordstrand hadde i 2009 1 578 brukere med vedtak om TT –kort.  
 
Prøveprosjekt fritidsreiser 
I 2009 ble Bydel Nordstrand med i et 3-årig prøveprosjekt sammen med Bydel Østensjø for TT-
fritidsreiser basert på anropstyrte servicelinjer og bestillingstransport. Tilbudet skal utvikles i 
samarbeid med brukerne og utformes slik at brukerne skal oppleve et bedre tilbud. 
Prøveprosjektet går ut på at dagens individuelle TT-transport knyttet til fritidsreiser erstattes med 
samordning og forhåndsbestilling av reiser. Det benyttes maxitaxi/minibusser som transporterer 
brukerne fra dør til dør. Prosjektet skal også gi grunnlag for en eventuell endring av organisering 
av TT-transporten i Oslo.  
 
Innkreving av egenandeler og vederlag 
Bydel Nordstrand har også i 2009 krevd inn vederlag og egenbetaling i henhold til lover, 
forskrifter og budsjettvedtak i Oslo kommune. På tross av mange utfordringer og en del merarbeid 
som følge av endrede rutiner hos NAV, er en ved utgangen av 2009 à jour med arbeidet og en 
anser at en har god kontroll og oversikt. 
 
Bo- og dagtilbud 
Enhetsleder for Bo- og dagtilbud har det overordnede ansvar for fag, personal og økonomi i 
enheten. Det enkelte tjenestested ledes av en styrer med delegert ansvar for både fag, personal og 
budsjett. Enheten yter tjenester i form av heldøgns botilbud i bemannede boliger og institusjoner, 
dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tillegg til noe miljøarbeid i brukeres egne 
hjem utenfor bydelens botilbud. Enheten leverer en eller flere tjenester til i alt 68 brukere på 
bakgrunn av vedtak fattet av Enhet for bestiller. 
 
Enhet for Bo- og dagtilbud består av 11 bofellesskap og ett dagsenter. I tillegg yter enheten 
tjenester til 6 brukere i deres egne hjem utenfor bofellesskapene. Brukerne mottar praktisk bistand 
og opplæring i dagliglivets gjøremål, samt hjelp og aktivisering i dagsenter eller i eget hjem eller 
institusjon. Tjenestene ytes i et livsløpsperspektiv for de fleste av brukerne. Tjenestemottakerne 
har omfattende og sammensatte bistandsbehov. Vedtakene varierer i omfang i henhold til 
brukernes individuelle forutsetninger og funksjonsnivå. 
 
Alle ansatte har deltatt eller hatt tilbud om å delta på minst to kurs i løpet av året. Enheten fikk kr 
40 000,- fra Utviklings- og kompetanseetaten for å holde kurs om regelverket for begrenset bruk 
av tvang i Lov om sosiale tjenester (LOST) sitt kapittel 4A. Det ble gjennomført kurs både vår og 
høst. Det er også avholdt kurs i førstehjelp, legemiddelhåndtering, utviklingshemmede og aldring, 
håndtering av vold og trusler, samt diverse kurs i regi av Fagforbundet. Enheten har dessuten 
startet et faglig forum for 3-årige miljøterapeuter. Det er utarbeidet nye brukerpermer som et 
praktisk og informativt verktøy for nyansatte og ekstravakter. En har gjennomgått brannrutiner og 
sjekklister, og hatt både praktisk og teoretisk brannopplæring. Opplæringsplanene til nyansatte 
følges opp kontinuerlig. 
 
Helhetlig risikostyring (HRS) er innført og det er brukt mye ressurser på dette i 2009.  
Bruker-  og medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Handlingsplan for 
medarbeiderundersøkelsen er utarbeidet.    
 
Boligene har etablert systemer for ferdigdoserte legemidler, såkalt multidose. Ny samkjøpsavtale 
har medført at alle brukere som har vedtak om administrasjon av legemidler skal ha multidose.  
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Legemiddelavvik føres elektronisk i avvikssystemet Delta av de ansatte. En har arbeidet målrettet 
med å redusere avvik innen legemiddelhåndtering, noe som har gitt positive resultater.  
 
Bydel Nordstrand fikk våren 2008 innvilget sin søknad om å få være pilot i bydel for Kompass. 
Kompass er et helhetlig styringssystem for hjemmetjenester, sykehjem og boliger for 
funksjonshemmede. Målet er kvalitet, arbeidsmotivasjon (arbeidsglede) og effektivitet (riktig bruk 
av ressurser) gjennom bruk av kompetanse. Enheten har implementert Kompass i en bolig. 
Prosjektet ble avsluttet 15.12.2009 og skal videreføres i de andre boligene i 2010.  
Kompass er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov. Gjennomføringen har krevd bred 
forståelse og involvering av ansatte, som igjen innebærer en struktur- og kulturendring. 
Innføringen av Kompass har medført omgjøring av stillinger for å få ansatte med mer kompetanse. 
Resultatet har blitt opplevd som positivt for både brukere og ansatte. 
 
Fagsystemet Gerica brukes på alle tjenestestedene. Gerica bidrar til å sikre at de vedtatte 
tjenestene faktisk gis og kvalitetssikrer arbeidet med tiltaksplaner, individuell plan, journalføring 
og fortløpende faglig evaluering.  
 
Det er innvilget to vedtak om benyttelse av tvang etter LOST kapittel 4A-5 bokstav b og c. 
Spesialisttjenesten har bistått enheten i dette arbeidet. Rutinen for oppfølging av tjenestemottakere 
som allerede har vedtak om tvang evalueres fortløpende. Alle tjenestestedene har rutiner for 
utfylling av enkeltmeldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter Sosialtjenestelovens 
i 4a-5 bokstav a. De enkelte tjenestestedene tar selv hånd om forsendelse av enkeltmeldinger. 
Hurtig forsendelse av enkeltmeldinger og skademeldinger er en prioritert oppgave. 
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3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter 
 


Tall i 1000 kr. 
Netto utgifter per 
KOSTRA-funksjon 


 


Regnskap
2008 


Oppr. 
budsjett 


2009 


Regulert 
budsjett 


2009 


Regnskap 
2009 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2009 


234 Aktivisering og 
støttetjenester ovenfor 
eldre og 
funksjonshemmede 


30 374 34 860 35 037 32 666 2 371


253 Pleie, omsorg, hjelp og 
re-/habilitering i institusjon 


300 310 311 784 313 593 318 163 -4 570


254 Kjernetjenester knyttet 
til pleie, omsorg, hjelp til 
hjemmeboende 


187 312 190 481 196 436 198 295 -1 859


261 Institusjonslokaler 328 0 0 416 -416
733 Transport (ordninger) 
for funksjonshemmede 


15 986 11 900 12 591 14 188 -1 597


Sum netto utgifter *) 534 310 549 025 557 658 563 729 -6 071
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 
 
 


Funk-
sjon Funksjon Dok 3 2009 


Budsjett 
(just) 2009 


Regnskap 
2009 Avvik 


Særskilte 
overf. 


Avvik etter 
særsk. overf 


234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 34 860 35 037 32 666 2 371 0 2 371
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 313 593 318 164 -4 570 0 -4 571
254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 190 481 196 436 198 295 -1 859 0 -1 859
261 Institusjonslokaler brukere under 67 år 0 0 416 -416 0 -416
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 11 900 12 591 14 188 -1 597 0 -1 597
Sum funksjonsområde 3 549 025 557 658 563 729 -6 071 0 -6 071


 
Bydelens vurderinger: 
 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg har et netto merforbruk på totalt 6,071 mill kroner.    
 
På funksjon 234 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede er det netto mindreforbruk på 2,371 
mill kroner. En vesentlig forklaring er mindreforbruk av støttekontakter og individuell avlastning. 
I tillegg er det besparelser på sjåførtjeneste og servicegruppe. 
 
En har et merforbruk på 4,571 mill kroner tilknyttet funksjon 253 Pleie, omsorg og hjelp i 
institusjon. Hovedårsak til merforbruket er et høyere forbruk av institusjonsplasser enn 
budsjettert. Det var budsjettert med 498 sykehjemsplasser mens det i gjennomsnitt ble benyttet 
510.  I tillegg hadde bydelen et høyere forbruk av psykiatriplasser enn budsjettert. Betydelig 
større vederlagsinntekter enn budsjettert bidro imidlertid til å redusere merforbruket på funksjon 
253. 
 
Innen funksjon ”254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende” er det et 
totalt netto merforbruk på 1,859 mill kroner.  Innen hjemmesykepleie og praktisk bistand ble det 
benyttet internfakturering hvor Enhet for bestiller hadde budsjett for kjøp tjenester og utførende 
enheter fikk henholdsvis kr 619 og kr 400 pr utført time.  Hovedårsak til merforbruk er at reelle 
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priser pr utført time ble vesentlig høyere. Enhet for hjemmesykepleie hadde et merforbruk på  
7,166 mill kroner og Enhet for praktisk bistand hadde et merforbruk på 2,592 mill kroner. Enhet 
for Bo- og dagtilbud hadde et mindreforbruk på 3,520 mill kroner. I tillegg har en hatt et 
mindreforbruk tilknyttet brukervalg praktisk bistand, omsorgslønn, innsatsteam. 
 
Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede har i 2009 hatt et merforbruk i forhold 
til budsjett på 1,597 mill kroner.  Årsak til merforbruk er en høyere aktivitet enn forutsatt i 
budsjettet. 
 
 


3.5.5 Måltall for tjenesteproduksjon 
 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 3 – Pleie og 
omsorg 


Resultat 
2007 


Resultat 
2008 


Måltall    
2009 


Resultat 
2009 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Brukertilfredshet i 
hjemmetjenesten - andel fornøyde 
brukere  79 % 85 %  80 % 87 %  +7 %
 
 
Bydelens vurderinger: 
 
Bydel Nordstrand hadde i 2009 en svarprosent på 31 % i sin brukerundersøkelse, noe som 
tilsvarer gjennomsnittet for bydelene i Oslo kommune. Brukertilfredsheten har økt fra 85% til 
87%, og dette er også på Oslo-gjennomsnittet. En handlingsplan vil for øvrig utarbeides innen 
01.04.2010. 
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Obligatoriske lokale måltall i 
bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og 
omsorg 


Resultat 
2007 


Resultat 
2008 


Måltall 
2009 


Resultat 
2009 


Avvik 
Prognose
- måltall 


Saksbehandlingstid* for søknad om 
institusjonsplass 1) 27,0 33,0 28,0 25,6  2,4


Saksbehandlingstid* for søknad om 
praktisk bistand  36,0 30,0 28,0 30,9  -2,9
Saksbehandlingstid* for søknad om 
hjemmesykepleie  3,0 4,0 3,0 5,0  -2,0


Iverksettingstid* for søknad om 
praktisk bistand 7,1 7,0 7,0 8,3  0,7


Iverksettingstid* for søknad om 
hjemmesykepleie 1,5 1,4 2,0 1,0  1,0


Andel innbyggere 66 år og under år 
som mottar hjemmetjenester 2) 1,00% 0,86% 1,00% 0,81%  0,19%
Andel innbyggere 67-79 år som 
mottar hjemmetjenester per 31.12  
2) 8,20% 7,18% 8,00% 7,29%  0,71%
Andel innbyggere 80-89 år som 
mottar hjemmetjenester per 31.12  
2) 33,50% 31,53% 30,00% 32,26%  -2,26%
Andel innbyggere 67-79 år som 
mottar hjemmetjenester per 31.12  
2) 8,20% 7,18% 8,00% 7,29%  0,71%
Andel innbyggere 90 år og over som 
mottar hjemmetjenester per 31.12  
2) 50,00% 53,35% 45,00% 49,48%  -4,48%
       
Andel innbyggere 67-79 år som er 
beboere i institusjon per 31.12  1) 1,80% 1,64% 2,00% 1,91%  0,08%
Andel innbyggere 80-89 år som er 
beboere i institusjon per 31.12  1) 11,40% 11,64% 11,00% 11,11%  -0,11%


Andel innbyggere 90 år og over som 
er beboere i institusjon per 31.12  1) 37,70% 35,71% 35,00% 35,13%  -0,13%


Andel heldøgnsbeboere på 
tidsbegrenset opphold i institusjon 
3) 10,20% 10,10% 12,00% 12,3%  -0,3%
* Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året 
1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene 
eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 
2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester 
§ 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter 
praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets 
gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 
3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med helgdøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene 
eller sosialloven, dvs. boform der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 
 
Bydelens vurderinger: 
Saksbehandlingstiden for hjemmetjenester har vært noe lengre enn fastsatt mål, men samtidig har 
saksbehandlingstiden vært noe kortere enn fastsatt mål for sykehjem. En noe større andel av de 
eldste eldre har hatt hjemmetjenester enn det som ble vedtatt som måltall for 2009. 
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3.6 FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP 
 


3.6.1 Ansvarsområde 
 
Økonomiske ytelser skal hjelpe mennesker til å kunne tilpasse seg eller overvinne en vanskelig 
livssituasjon, primært i en kortere periode. Sosialtjenesten skal bistå brukerne for å oppnå mest 
mulig grad av selvhjulpenhet og forvalte de statlige og kommunale bostøtteordningene slik at de 
kommer innbyggerne til gode. Økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng med 
Introduksjonsprogrammet og rusbehandling under funksjonsområde I. 
 


3.6.2 Hovedmål 
 
Å skape et inkluderende Oslo som gir muligheter for alle og bekjempe fattigdom og sosial 
eksklusjon. Økonomisk sosialhjelp ytes til de som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og 
skal være en sikkerhet for økonomisk og sosial trygghet. Målrettet bruk av aktive tiltak skal bidra 
til at sosialhjelpssøkere raskest og best mulig blir økonomisk selvhjulpne. 
 


3.6.3 Situasjonsbeskrivelse 
 
Sosialsentervirksomheten 
Sosialtjenesten har klienters selvhjulpenhet som hovedmål for virksomheten. Dette innebærer 
motivasjonsarbeid og kartlegging i samarbeid med brukeren for å finne annen kilde til 
livsopphold, rådgivning med tanke på sysselsetting, behandling, trygdeytelser eller andre tiltak. 
Det er et prioritert område å bidra med videreutvikling av arbeidet med individuelle planer for 
personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester både i det kommunale samarbeidet 
og NAV-samarbeidet (sosial-, trygd- og A-etat). Det har vært arbeidet kontinuerlig med 
kvalitetssikring av rutiner og oppfølging for å sikre en mest mulig effektiv sosialhjelpsforvaltning.  
 
Sosialsenteret har utarbeidet en tiltaksplan og en faglig plattform for tjenesteytingen og 
prioriteringen av arbeidet.  Arbeidet har som hovedmålsetting å få kontroll over 
sosialhjelpsutgiftene ved å øke innsatsen for aktive tiltak og kvalifisering for å gjøre flest mulig 
selvhjulpne. Videre har sosialsenteret fortsatt prioritert arbeidet med brukere under 20 år i forhold 
til inntektsgivende aktivitet eller utdanning slik at de raskere blir selvhjulpne. 
 
Sosialsenteret har også et særskilt ansvar for å sørge for midlertidig bolig for personer uten fast 
bolig. En har på grunn av manglende tilgang på plasser i godkjente døgnovernattingssteder, ved 
enkelte anledninger vært nødt til å benytte steder uten kvalitetsavtale. Sosialtjenesten driver 
booppfølging slik at personer uten bolig og med lavere funksjonsnivå kan mestre et selvstendig 
boforhold. Dette gjelder også personer som skal etableres i bolig etter opphold i institusjon. 
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3.6.4 Hovedoversikt økonomi FO4 – netto driftsutgifter  
Tall i 1000 kr. 


Netto utgifter 
 


Regnskap
2008 


Oppr. 
budsjett 


2009 


Regulert 
budsjett 


2009 


Regnskap 
2009 


Avvik 
reg.bud./ 


regnskap 
2009 


281 Økonomisk sosialhjelp 29 436 27 933 26 860 29 416 -2 556
Sum FO4 *) 29 436 27 933 26 860 29 416 -2 556


*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B 


 
Bydelens vurderinger: 
Bydelen hadde i 2009 et høyere antall brukere og en høyere utbetaling enn forutsatt i budsjettet.  
Dette har bidratt til et merforbruk på 2,556 mill kroner.  Det var målsatt 310 brukere i 
gjennomsnitt pr måned med en gjennomsnittlig utbetaling på 8.715 kroner.  I realiteten ble det 
336 brukere i gjennomsnitt pr måned med en gjennomsnittlig utbetaling på 9.531 kroner. 
 
 
Antall sosialhjelpsmottakere (Kostra bydel nivå 3) 853  


Antall deltakere i introduksjonsordning 31.12. (Årsstatistikk) 47  


Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Questback) 0  


Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgifter i 1000 kr.) 38 951  


Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089* i 100 kr.) 3 324  
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089* i 1000 
kr..) 0  
 
Bydelens vurderinger: 
Bydel Nordstrand har ikke hatt noen klienter på kvalifiseringsstønad i 2009, men bydelen 
igangsetter sitt kvalifiseringsprogram 01.01.2010. 
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3.7 GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK, SAMT 
STØRRE ”PROSJEKTER” 


 
Omstillingsbehov 2009.  
Bydelen hadde ved inngangen av 2009 fortsatt et omfattende omstillingsbehov. Den økonomiske 
situasjonen innebar at bydelen måtte fortsette det allerede igangsatte omstillingsarbeidet. Det 
forelå et behov for systematisk og målrettet arbeid innen administrasjon  /forvaltning og 
tjenesteproduksjon for å komme i økonomisk balanse og sikre bydelens handlefrihet. 
Omstillingsbehovet har krevd et sterkt fokus, en gjennomgripende styring og et riktig kvalitativt 
nivå på alle tjenester. Økonomi er vedtatt som det første av åtte hovedutfordringer i bydelens 
strategiske plan og ett av de tolv hovedfokusområder i bydelens arbeid med helhetlig 
risikostyring. 
Bydelen har i 2009 fortløpende arbeidet med tiltak som en konsekvens av et 
avviksrapporteringssystem innen økonomi i alle bydelens enheter.  
 
Helhetlig Risiko Styring i Bydel Nordstrand 
Bydel Nordstrand startet prosjektarbeidet med Helhetlig Risiko Styring (HRS) 22.06.2009. Det 
Norske Veritas har med tre konsulenter ledet bydelens utvalgte tjenester gjennom arbeidet som i 
første omgang ble avsluttet 04.11.2009. Arbeidet fortsetter i enhetene, og består i å iverksette 
tiltak tilknyttet gitte risikoområder. Risikoområdene ble manifestert under veiledning av HRS - 
konsulentene. Avsluttende HRS-rapport ble utarbeidet av HRS-konsulentene og presentert i 
bydelens ledergruppe i desember 2009. 
 
HRS som system synliggjør uheldige situasjoner i forkant av eventuelle hendelser. Bydel 
Nordstrand har et sterkt fokus på kvalitet og HRS bidrar til en helhet i det pågående 
kvalitetsarbeidet i bydelen. Bydel Nordstrand har valgt en avgrensning på arbeidet med 
konsentrasjon på 12 fokusområder. I hvert fokusområdene har ledere og ansatte gjennomført 
følgende møter: 


- Oppstartsmøte 
- Intervjuer 
- Analysemøte 
- Tiltaksmøte 


 
Prosjektet er gjennomført med utgangspunkt i følgende visjon:  
 
Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i. 
 


Bydel Nordstrands virksomhetsidé:  
•tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov 
•yter nødvendig helsehjelp og tjenester med kvalitet og service 
•utvikler tjenester i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer 
•har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 
•søker god dialog med bydelens befolkning 
 


Verdier:    
Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt 
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Overordnede mål:  
Brukere - Omdømme - Ansatte - Økonomi - Kvalitet på tjenesten  
 
HRS-arbeidets 12 fokusområder i Bydel Nordstrand 
Tiltak 1  Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel (Enhet for bestiller) 
Tiltak 2  Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger (Enhet for  
             veiledning/støtteordninger for voksne) 
Tiltak 3 Mer effektiv bruk av barnehagelokaler (Enhet for barnehager) 
Tiltak 4 Sikre overgang og implementering NAV(Enhet for veiledning/støtteordninger for 


voksne) 
Tiltak 5 Optimal bruk av innsatsteam (blant annet: bemanningsvolum, kompetanse,  


organisering, tverrfaglig samhandling. 
Tiltak 6 Etablere ordninger for bistand boligene i mellom i aktuelle situasjoner (Enhet for 


bo- og dagtilbud) 
Tiltak 7 Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak 


(Enhet for forebyggende arbeid) 
Tiltak 8 Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet (Enhet for 


barnevern) 
Tiltak 9 Optimalisere direkte brukertid i Enhet for hjemmetjenester 
Tiltak 10 Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase inkludert alle samhandlende 


relasjoner (Enhet for service og forvaltning)  
Tiltak 11 Lage samordnet kompetanseplan (Stab personal- og organisasjonsutvikling) 
Tiltak 12 Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar (herunder blant annet: 


Prosedyrer/rutiner, kompetanse, organisering, ledelse, felles kulturforståelse, 
rapportering). Dette gir som sluttprodukt et ”komplett kompendium”. 


 
Prosjektet er gjennomført med stor interesse og motivasjon. Det har vært lite frafall når det gjelder 
deltakelse. Enkelte ledere har deltatt i møter på flere fokusområder. Kunnskap og veiledning i 
HRS-arbeidet har vært nyttig. Det har bidratt til utvikling og nytenkning tilknyttet fokusområdene 
samtidig som man ser at nyervervet kunnskap har overføringsverdi til andre områder. 
 
Elektronisk kvalitetssystem (Ek)   
Elektronisk kvalitetssystem er videreutviklet i 2009, og benyttes av ansatte i alle enhetene. 
 
Delta – bydelens databaseprogram for registrering og oppfølging av avvik og klager. 
Dette er et elektronisk avviks-/klagesystem som gjør det mulig å planlegge, målstyre og sikre 
kvaliteten på tjenestetilbudet. 
 
Sykehjemstilbud i Spania 
Bydel Nordstrand ble våren 2008 invitert til å drive et pilotprosjekt hvor det skulle samles og 
systematiseres erfaringer fra Bærum kommunes institusjon Centro Asistencial Noruego (CAN) i 
Altea i Spania og evaluere effekten av rehabilitering i Spania. Bydelen fikk midler til å dekke tre 
korttidsplasser i Altea f.o.m. juni 2008 t.o.m. desember 2009. Fra 01.01.2009 ble antall plasser 
utvidet til å gjelde fem korttidsplasser ved CAN. 
 
Mål for pilotprosjektet var at rehabilitering i Spania skal gi mulighet for et års forlengelse i eget 
hjem før behov for varige institusjonsopphold blir nødvendig. 
I løpet av 2009 – 2010 har bydelen hatt 60 brukere på korttids-/rehabiliteringsopphold ved CAN. 
Det ble sendt ut spørreskjema til alle brukerne som har vært ved senteret. Av 59 mulige brukere 
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har 37 svart, noe som innebærer en svarprosent på 62,7 % var svært fornøyd eller fornøyd med 
oppholdet generelt. 
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Kvalitetskommuneprogrammet 
Bydelen har fra 2008 deltatt i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av Kommunenes 
Sentralforbund. Prosjektet har fokus på nærværsarbeid og sykefravær”. 
Konsekvenser for brukerne: ” Mer tilfredse brukere”. 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: ” Ledelse, ansatte og tillitsvalgte deltar sammen med 
politikerne i en partssammensatt gruppa. Kompetanseheving og erfaringsoverføring gjennom 
deltakelse i nettverksarbeid sammen med andre bydeler og kommuner”. 
Formålet er å få så effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene som mulig.  Bydel 
Nordstrand  legger til grunn hovedmålet nedfelt i avtalen som er inngått mellom staten, KS og 
arbeidstakerorganisasjonene: 


" Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en 
konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker 
en forbedring. Det er et særskilt mål å øke nærværet og redusere sykefraværet i bydelen."  


Deltakelsen er forankret i kvalitetsarbeid og sykefravær i tre resultatenheter med ringvirkninger 
henholdsvis i nettverk av enhetsledere for: Enhet for bestiller, Enhet for bolig og dagtilbud og 
Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne, til administrativ og politisk ledelse og i 
samarbeid med de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjoner. Prosjektarbeidet er organisert 
gjennom en styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Eksternt samarbeider bydelen i 
nettverk med andre kommuner, Rælingen, Nome og Eidsberg. Kvalitetskommunesamarbeidet vil 
gi oss mulighet til å sammenligne oss og lære av andre, samtidig som det vil bidra til økt 
kunnskap om egne styringsutfordringer.  
 
Prosjekt barnehagesatsning 
Prosjektet startet høsten 2008 og ble videreført i 2009. Formålet har vært å redusere sykefraværet 
i barnehagene. Det er utarbeidet en plan i samarbeid med NAV-Arbeidslivssenteret for å styrke 
barnehagestyrernes kompetanse i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Styrere og verneombud fra 
12 barnehager har deltatt i prosjektet som har tatt for seg 3 hovedområder: lederutvikling, 
kunnskap om psykiske lidelser og nærværsarbeid. Alle bydelens kommunale barnehager vil bli 
omfattet av prosjektet i 2010. 
 
Prosjekt reduksjon av sykefravær i Bydel Nordstrand  
Bydel Nordstrand står foran store utfordringer på personalområdet. Dette gjelder innenfor arbeidet 
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med reduksjon av sykefravær, lederutvikling og andre viktige personalpolitiske områder som er 
beskrevet i strategisk plan.  Bydel Nordstrand skal jobbe systematisk for å redusere sykefraværet, 
og skal arbeide med personalpolitiske områder beskrevet i strategisk plan rettet inn mot reduksjon 
av sykefravær med fokus på nærværsarbeid, sykefraværsoppfølging og lederutvikling for å nå 
målet om å redusere sykefraværet med 08, prosentpoeng. For å styrke arbeidet med reduksjon av 
sykefraværet ble det i 2009 opprettet en 60% prosjektstilling tilknyttet Personal- og 
organisasjonsenheten.  
 
Tverrfaglig samarbeid  
For å styrke det tverrfaglige samarbeidet innen forebyggende virksomhet har Enhet for 
forebyggende arbeid og Enhet for barnevern i 2009 etablert og videreutviklet et tett og 
forpliktende samarbeid. Dette er i tråd med den allerede inngåtte samarbeidsavtale mellom 
bydelens bestiller og utførerenheter av 24.06.2008, revidert 10.07.2008. Her framgår det av 
avtalens formål at den skal bidra til hensiktsmessige, effektive og gode samarbeidsrelasjoner. 
Denne samarbeidsavtalen omhandlet ikke Enhet for forebyggende arbeid og Enhet for barnevern. 
 
Barnevernet ble i budsjettet for 2009 styrket med to nye saksbehandlerstillinger, samt en 
miljøarbeider og to konsulenter i familieteamet. I Enhet for forebyggende arbeid er en stilling som 
helsesøster lagt inn som en fast stilling. Samlet sett vil disse stillingene bidra til å styrke det 
forebyggende arbeidet blant annet ved at det gis mulighet til å tidligere fange opp og gi tilbud til 
barn og unge med psykiske problemer, og at familier som sliter får foreldrestøtte og hjelp til å 
drive endringsarbeid. Et mål i dette arbeidet er å forebygge plasseringer utenfor hjemmet.  
 
Enhet for barnevern bruker store ressurser på nærmiljøbaserte oppfølgingstiltak fra  private 
aktørerer. Med to nye konsulenter i Familieteamet forventes det at barnevernet reduserer sine 
kostnader til slike tiltak. Dette er også et ledd i å redusere kjøp av kostbare institusjonsplasser. 
Erfaringer fra barnevenet er at bruk av egne ressurser til å løse oppgavene selv internt i bydelen, 
er av like god kvalitet og prismessig gunstigere.  
 
Målgruppene er barn og unge med  sammensatte problemer som skoleskulk/drop-outs, 
begynnende eller etablert rus/eller kriminalitet, generasjonskonflikter eller som lever med vold i 
nære relasjoner. 
 
Bydelsdirektøren legger i budsjettet vekt på: 


• Tidlig intervensjon, tiltak på lavest mulig nivå ( Leon – prinsippet) i nærmiljøet 
• Kjennskap og eksistens i nærmiljøet ivaretar kravet om primært å iverksette tiltak i 


hjemmet og i nærmiljøet. 
• Bedre ressursutnyttelse personalmessig og økonomisk og av bydelens eksisterende 


kommunale og frivillige tilbud. 
• Mulighet for utviklende fagmiljø ved faste personer framfor mange skiftende personer 


gjennom private aktører. 
 
For å vurdere potensialet for organisering av et mer målrettet og konkret samarbeid mellom Enhet 
for barnevern, Enhet for barnehager og Enhet for forebyggende arbeid nedsettes en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra begge enheter. 
 
 Arbeidsgruppa skal presentere en : 


1. Kartlegging av allerede eksisterende nettverk når det gjelder barn og unge i bydelen. 
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2. Komme med forslag på en ny sturktur på samarbeidet. 
 
Tverrfaglig samordningsgruppe. 
Bydel Nordstrand har etablert en tverrfaglig samordningsgruppe for brukerstyrt personlig 
assistanse, støttekontakt, avlaster. 
  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samordningsgruppens målsetting. 
- Sikre at brukere tilknyttet målgruppen ivaretas på en kvalitetsmessig og forsvarlig måte. 
- Bidrar til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for redusert  
  funksjonsevne. 
Bydel Nordstrand er organisert som bestiller/utførermodell.  
Enhet for bestiller har ansvar for å motta henvendelser/søknader og utarbeider vedtak. 
Nye henvendelser, tilknyttet målgruppen, som resulterer i vedtak, videreformidles til utfører i 
samordningsgruppens faste månedlige møter.  
 
Samordningsgruppens mandat: 
Samordningsgruppen er tverrfaglig sammensatt slik at den gjenspeiler brukere tilknyttet 
målgruppene.   
 


Bydelsdirektør 


Enhet forebyggende arbeid 
Enhetsleder 


Enhet for praktisk  bistand  
Enhet for hjemmesykepleie  
Enhetsleder 


Enhet bo- og dagtilbud 
Enhetsleder 


Enhet for bestiller 
Enhetsleder 


Enhet for veiledning 
og støtteordninger for 
voksne 
Enhetsleder 
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Gruppen har ansvar for: 
- Rekruttering  
- Opplæring 
- Veiledning 
- Oppfølging 
- Rapportering   
 
Evaluering 
Samordningsgruppen har en årlig evaluering av gruppens arbeid internt og ut mot bruker. 
Tilbakemelding fra brukere og brukernes støttepersoner drøftes. 
Avviksmeldinger blir gjennomgått.  
Forbedringstiltak avtales og prosedyrer endres / nye prosedyrer utarbeides i tråd med 
forbedringstiltak. 
 
Kompass 
Kompass er et helhetlig styringssystem for boliger, hjemmesykepleie og sykehjem og formålet er 
kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom rett bruk av kompetanse. Det vil si at tjenester 
ytes på laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Kompass omfatter ordninger med 
tjenesteansvarlige (TA), primærkontakter (PK), riktig grunnbemanning og rapportering for 
styring. Kompass er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov.  
 
Bydel Nordstrand startet arbeidet med Kompass 18.08.2008. Ett 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 i løpet av 2010. Sykepleiere og helsefagarbeidere melder om økt arbeidsmotivasjon på  
grunn av Kompass. Kompass legger til grunn at læring og utvikling er noe de aller fleste 
arbeidstakere ønsker seg, og systemet har bidratt til å beholde dagens helsefaglige personell i 
tjenesten og styrke muligheten for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.  
 
Kompass gir et felles språk i tjenesten og skaper kulturutvikling. Systemet er forankret i 
overordnede nasjonale planer, og skal innføres i andre bydeler og etater innen hjemmesykepleie, 
bolig og sykehjem i 2010. 
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4 UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER 
 


4.1 FLERTALLSMERKNADER VEDRØRENDE BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2008 
 
Funksjonsområde 1: Helse, Sosial og Nærmiljø - Byrådets årsberetning s 87 
Komiteen viser til at antall vedtak om kommunal bolig som er effektuert innen 6 måneder, er gått 
ned fra 80 prosent til 70 prosent på ett år. Det er en relativt stor nedgang. Antall personer i 
døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale er økt fra 15 personer i 2007 til 50 personer i 2008. 
Dette er en ganske stor økning. Komiteen mener det er viktig at byrådet setter fokus på endring til 
det positive i begge disse forholdene. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand ønsker ikke å benytte seg av døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale, men 
på grunn av for liten tilgang på døgnovernattingssteder med kvalitetsavtale, har en likevel i noen 
utstrekning måttet benytte seg av slike tilbud. 
 
Bydel Nordstrand har en utfordring med å effektuere vedtak om kommunale boliger på grunn av 
liten tilgang på ledige boliger i bydelen, men en arbeider målrettet med å fremskaffe boliger. 
 
Komiteen vil peke på at det er alt for store ulikheter innad i byen på hvor lenge man må vente for 
å få bolig etter innvilget søknad. For eksempel i bydel Søndre Nordstrand ble 70 prosent av 
vedtakene om bolig ikke effektuert innen 6 mnd, mens det i Oslo totalt var 30 prosent som ikke fikk 
effektuert sine vedtak innen 6 måneder. Komiteen mener dette er en uheldig situasjon. 
 
Bydelens utkvittering: 
Effektueringen er avhengig av tilgangen på kommunale boliger i bydelen, og selvfølgelig også av 
antall søknader. Bydel Nordstrand har en begrenset tilgang på kommunale boliger i egen bydel, og 
en vil derfor ofte måtte bruke en del tid før vedtakene effektueres. 
 
Sykefravær og sysselsetting 
Komiteen ser det som positivt at byrådet i året som har gått har hatt fokus på å få flere 
sysselsatt. Tiltak som satsning på utarbeidelse av individuell plan for alle som ønsker dette, er 
bra. Det er også positivt at det har kommet på plass en samarbeidsavtale mellom NAV, 
byrådsavdelingen for kultur og utdanning og byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester. 
Komiteen mener det er viktig at dette kvalifiseringsprogrammet innfases i bydelene etter hvert 
som det etableres NAV-kontorer der. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand etablerer sitt kvalifiseringsprogram 01.01.2010 og bydelens sosialsenter inngår 
i NAV-etableringen i Cecilie Thoresensvei fra 01.10.2010. 
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Byrådets årsberetning s 96 ff 
Komiteen vil påpeke det store merforbruket innen Pleie og omsorg, også etter at det er 
omdisponert midler fra andre funksjonsområder for oppvekst og økonomisk sosialhjelp. 
Komiteen har også merket seg debatten som har gått over lengre tid der det er reist spørsmål om 
bydelene og bestillerkontorene velger de rimeligste sykehjemsplassene istedenfor demensplasser 
for å holde sine budsjetter. Komiteen mener det er viktig at Sykehjemsetaten går nøye inn i dette 
spørsmålet. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydeler med en befolkningssammensetning som Bydel Nordstrand vil ofte ha behov å 
omdisponere midler til FO3 Pleie og omsorg fra de andre funksjonsområdene for å kunne levere 
tilfredsstillende pleie- og omsorgstjenester til bydelens befolkning. En vil likevel kunne oppleve 
merforbruk på FO3 slik at en er avhengig av mindreforbruk på andre funksjonsområder for å 
holde budsjettet. 
 
Bydelens bestillerenhet tildeler sykehjemsplasser etter behov og det er aldri noe tema å 
nedgradere til somatisk plass for demente brukere, med mindre det somatiske behovet begrenser 
demensproblematikken. Bydelen vil også påpeke at en må betale Sykehjemsetaten for svært dyre 
spesialplasser til yngre demente på Villa Enerhaugen også etter at brukerne har blitt 67 år, og 
dermed kunne nyttiggjort seg ordinære skjermede plasser med tilhørende prisnivå. 
 
Komiteen vil understreke at det har tatt svært lang tid for byrådet å få konkretisert visjonen 
om Omsorg +. Heller ikke i 2008 har det lykkes å få dette tilbudet opp og stå. Behovet for 
omsorgsboliger i Oslo er også stort. 
 
Bydelens utkvittering: 
Det er gjennomført et mulighetsstudie i forbindelse med mulig ombygging av Ljabruhjemmet til 
Omsorg+. Bydel Nordstrand avventer det endelige kostnadsoverslaget før forprosjektet 
igangsettes. Det forventes at Ljabruhjemmet med om lag 50 omsorgsleiligheter er ferdig 
rehabilitert og tatt i bruk i løpet av 2011 eller 2012. 
 
Komiteen merker seg at brukere under 67 år som benytter seg av hjemmetjenestene er stor og 
økende og svært ressurskrevende. Det bør arbeides mer med å få oversikt over hvordan denne 
brukergruppen vil utvikle seg i fremtiden slik at man kan få prioritert tilstrekkelig midler til disse 
oppgavene, uten at det går ut over den pleie og omsorg som eldrebefolkningen har behov for. 
 
Bydelens utkvittering: 
Andelen innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester i Bydel Nordstrand er gradvis 
redusert siden 2007, og ligger i 2009 på 0,81%. En følger med på utviklingen, men anser foreløpig 
ikke at dette er noe problemområde for bydelen. 
 
Komiteen vil påpeke at det er uheldig at det kan ta relativt lang tid før søknad om 
hjemmesykepleie blir behandlet. Av årsberetningene fra de fire bydelene som var i komiteen, 
framgår det også at det er store forskjeller i saksbehandlingstiden. I Bydel Søndre Nordstrand 
brukte man for eksempel 11,6 dager i snitt, mens i Ullern bydel klarte seg med 2,6 dager. Det bør 
etterstrebes å få mer likhet mellom bydelene på dette feltet. 
 







Årsberetning for Bydel Nordstrand for 2009 
 


Årsberetning 2009 Bydel Nordstrand[1].doc 56


Bydelens utkvittering: 
Saksbehandlingstiden for søknad om hjemmesykepleie i Bydel Nordstrand var i 2009 på 5 dager, 
hvilket er klart lavere enn gjennomsnittet i Oslo de siste årene. Målet for 2009 var dog på 3 dager, 
og en hadde således et negativt avvik på 2 dager. 
 
Komiteen viser til at det i både Bydel Søndre Nordstrands og eldreombudets årsberetninger er 
påpekt svært lange ventetider for å få enkle rehabiliteringstiltak i hjemmet. Komiteen mener det er 
viktig å få ned ventetiden på rehabiliteringstjenester for å tilrettelegge for spesielt eldre 
mennesker slik at det blir lettere å bo lenger i eget hjem. 
 
Bydelens utkvittering: 
Ergoterapeutene tilrettelegger boligene og søker om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler for 
brukerne, samt vurderer, søker og følger opp hjelpemiddelsøknadene. Altmuligmennene håndterer 
alle de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene som det søkes om. De leverer, returnerer, 
monterer, reparerer og utfører service på hjelpemidlene. Brukere som har behov for hjelpemidler 
for å kunne komme hjem fra sykehus og korttidsopphold på sykehjem blir prioritert. Brukere med 
høy prioritet går først og ventetidene kan være lange for brukere med middels og lav prioritet, 
siden presset på tjenesten er stort. Bydelens egen altmuligmannstjeneste avvikles 31.12 .2009. 
Tjenesten vil da inngå i en byomfattende hjelpemiddelteknisk tjeneste som legges til en egen etat 
under bydelsdirektøren i Bydel Bjerke. Når det gjelder søknad om trygdefinansierte tekniske 
hjelpemidler skal bydelens brukere fortsatt henvende seg til bydelens ergo- og fysioterapeuter for 
vurdering av hjelpemiddelbehovet. 
 
 


4.2 FLERTALLSMERKNADER VEDRØRENDE BUDSJETT 2009 
 


Kultur- og utdanningskomiteen 
 
GENERELT  
 
DEL 2 BYDELENE  
Funksjonsområde 2A Barnehager  
Komiteens flertall, medlemmene fra H, F, V og KrF viser til de mål som er satt opp for full 
barnehagedekning i Oslo. Disse medlemmer er opptatt av at barnehager skal være et pedagogisk 
og kvalitativt godt tilrettelagt tilbud som består av både private og kommunale barnehager, og 
hvor tilbudene inkluderer ulike driftsformer og åpningstider. Det må være et mål å sikre at 
barnehagetilbudet skal kunne tilpasses barnefamilienes behov best mulig, og sikre barna en aktiv 
og stimulerende hverdag.  
 
Konkurranseutsetting  
Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF er opptatt av hvordan loven om offentlige anskaffelser 
praktiseres i forhold til ideelle institusjoner. Disse medlemmer mener at man må finne ordninger 
som gjør at det ideelle tilbudet kan videreføres for å skape bredde og mangfold i tjenestetilbudet.  
 
Bydelens utkvittering: 
I Bydelsutvalget 24.4.2008 ble det, tilknyttet behandling av Plan for full barnehagedekning Bydel 
Nordstrand 2008 – 2011, stilt spørsmål rundt lønnsomhet/hensiktsmessighet av kommunale versus 
privat etablering av nye barnehager. Etter en diskusjon ble det ikke fattet noe vedtak, men 
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bydelsdirektøren meddelte at han på generelt grunnlag - og gjerne tilknyttet case - ville se på alle 
forhold tilknyttet dette spørsmålet.  
 
På denne bakgrunn ble det utarbeidet en sak for behandling i bydelsutvalget. Bydelsutvalget 
vedtok 18.06.2009, sak 65/09  om Kommunale og private barnehager. Bydelsutvalget tok saken til 
orientering og sluttet seg til bydelsdirektørens innstilling om at : ” Dersom det fra 2011 kommer 
en ny finansieringsmodell for barnehager, som har vesentlig nye elementer i seg, vil 
bydelsdirektøren komme tilbake med ny sak til bydelsutvalget”. 
 
Bydelsutvalget har også ved senere anledninger drøftet dette temaet og til bydelsutvalgets møte i 
mars 2010 foreligger det en sak til behandling om ”Konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager”. 
 
Bydelsdirektøren opprettholder i denne saken sin anbefaling om å komme tilbake med ny sak til 
bydelsutvalget, dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har 
vesentlig nye elementer i seg. 
 
Bydel Nordstrand har drøftet muligheten for utvidede åpningstider i enkelte av bydelens 
barnehager, men tiltaket er foreløpig lagt på is både på bakgrunn av kostnadene det ville medført 
og utfordringen i forhold til å samle barna til foreldre med behov for utvidet eller avvikende 
åpningstid i én eller noen få barnehager. 
 
Bydel Nordstrand har gjennom kommunale og private barnehager både bredde og mangfold i 
tjenestetilbudet. Tjenestetilbudet videreutvikles og ivaretas gjennom samarbeidsavtalen med de 
kommunale og private barnehagene i bydelen. Bydel Nordstrand følger lov om anskaffelser og 
likebehandler alle private barnehager enten de er eid av kommersielle eller ideelle aktører. 
 
Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø  
 
Flyktninger  
Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, er opptatt av å styrke nyankomne innvandreres 
mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Kombinasjonen av norskopplæring, 
undervisning i norsk samfunn med målsetting om deltakelse i yrkeslivet er en nøkkel for 
integrering. Investerer vi i undervisning og kompetanseoppbygging og legger til rette for 
yrkesdeltakelse så tidlig som mulig, er sjansene større for integrering i arbeidslivet og et 
økonomisk selvstendig liv.  
 
Disse medlemmer viser til at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Oslo kommune om å 
ta imot flere flyktninger i 2009. Disse medlemmer er opptatt av at Oslo tar et økt ansvar knyttet til 
bosetting av flyktninger, herunder også av enslige mindreårige flyktningbarn.  
Disse medlemmer viser til at barn og unge på flukt fra krig, undertrykkelse og nød har helt 
spesielle behov. Mange har mistet eller blitt skilt fra sine foreldre eller andre omsorgspersoner, 
og de har et stort behov for trygghet og støtte. Det er derfor viktig at enslige flyktningebarn følges 
opp på en svært god måte.  
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Bydelens utkvittering: 
Bydelen har ikke bosatt mindreårige flyktninger i 2009 og har således ikke systemer for å ivareta 
og håndtere en situasjon som dette tjenestene i mellom. 
 
Funksjonsområde 2 - Oppvekst  
 
Barnevern  
Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke at alle barn har rett til en trygg og god 
oppvekst. Barn og unge med en problemfylt hverdag skal tilbys god, fleksibel og individuelt 
tilpasset hjelp.  
 
Disse medlemmer vil påpeke at hjelpeapparatet innenfor barnevernet må ta utgangspunkt i at 
hvert barn er forskjellig. Tiltak må skreddersys hver enkelt, og det betyr at barnevernets løsninger 
må være fleksible og forskjellige slik vi mennesker er forskjellige.  
 
Disse medlemmer viser til at samarbeid mellom foreldre og pårørende, og ulike offentlige 
instanser som barnevern, skolen og politiet, i mange sammenhenger er helt avgjørende for å 
lykkes.  
  
Bydelens utkvittering: 
Bydelen vurderer det enkelte barns behov og utformer individuelle løsninger i tråd med dette. 
Barnevernets Familieteam er et lokalbasert tiltak som yter bistand til det enkelte barn/ familie ut 
ifra dokumenterte behov. Bydelen er opptatt av et godt samarbeid med involverte parter. Her kan 
spesielt nevnes SaLTo-samarbeidet og samarbeid med politiet om unge gjengangere. 
 
Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og bostøtte  
Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke at Oslo kommune har lang tradisjon 
for å være en foregangskommune innenfor det sosialpolitiske området, og viser til at mange 
reformer som har blitt nasjonale ordninger har hatt sitt utspring i Oslo. Disse medlemmer ønsker 
at Oslo fortsatt skal stå for nytenkning og ta initiativ når det gjelder å utvikle bedre ordninger og 
tiltak for dem som trenger det mest.  
 
Disse medlemmer vil påpeke den betydningen økonomisk selvstendighet har som en plattform for 
den enkeltes frihet i møtet med samfunnet. Målet må være at ingen skal være avhengig av 
økonomisk sosialhjelp over lang tid, men at man tidlig må komme inn i positive prosesser for å 
gjenvinne kontrollen over sitt eget liv. Disse medlemmer viser til at samfunnet blir stadig mer 
komplekst. Mens man tidligere la vekt på generelle og like støtteordninger, blir viktigheten av 
individuelt rettede tiltak større, og bruk av individuell plan blir et stadig viktigere redskap i tiden 
fremover.  
 
Disse medlemmer er opptatt av at byrådet i sterkere grad prioriterer innføring av og bruk av 
individuelle planer for å hjelpe vanskeligstilte med å forbedre sin livssituasjon. Det er videre 
behov for fortsatt kompetanseheving og –utvikling på saksbehandlernivå i bydelene på dette feltet.  
 
Bydelens utkvittering: 
Retten til individuell plan (IP) er hjemlet i blant annet sosialtjenesteloven, psykisk helsevernlov, 
kommunehelsetjenesteloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven. Ansatte får fortløpende 
opplæring i bruk av individuell plan og alle brukere med rett til IP får tilbud om dette. 
DEL 04 – BARN OG UTDANNING  
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Generelt  
 
Kap. 360 Barne- og familieetaten - Barnevern  
Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, mener det forebyggende barnevernet er svært viktig, 
og at det er positivt at også frivillige institusjoner ønsker å bidra på dette området med nyttige og 
utfyllende supplement til de kommunale tjenestene. Disse medlemmer stiller seg videre positiv til 
at flere hjelpetiltak settes inn i hjemmet, men slike tiltak må komme tidlig nok og være av et 
tilstrekkelig omfang og med tilstrekkelig høy kvalitet slik at institusjonsplasseringer i størst mulig 
grad kan unngås. Institusjonsbarnevernet vil imidlertid fortsatt spille en viktig rolle i det totale 
tjenestetilbudet.  
 
Disse medlemmer har stor tro på lokale tiltak, og er positiv til økt bruk av slike. Disse medlemmer 
vil imidlertid understreke at det er viktig med en høy grad av akuttberedskap, slik at plassene er 
tilgjengelige når barn og unge trenger dem.  
 
Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke det store arbeidet som legges ned av 
fosterforeldre i Oslo. For å sikre at disse er trygge i hverdagen, og at barna har det godt, må 
opplæring, oppfølging og tilsyn i disse familiene være en prioritert oppgave både for bydelene og 
for Barne- og familieetaten.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har gitt oppfølging og utført tilsyn i fosterhjemmene i henhold til forskrift om 
fosterhjem. Flertallet av fosterhjemmene fungerer tilfredstillende og barnevernet har da i tråd med 
forskriften vedtatt færre oppfølgings-/tilsynsbesøk enn fire pr år når fosterhjemmet har fungert 
godt i mer enn to år. En følger likevel opp med flere besøk hvis det skulle være behov for det. 
 
 


4.3 VERBALVEDTAK BUDSJETT 2009 
 
F2. Mottak av flyktninger  
Oslo kommune tar imot 300 flyktninger i 2009. Byrådet gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 hatt to minoritetsrådgivere og en flyktningkonsulent som har 
arbeidet målrettet med å bosette den tildelte kvoten på 24 flyktninger. På tross av få ledigmeldte 
kommunale boliger, har bydelen klart å bosette samtlige flyktninger i kvoten. 
  
F12. Tilskudd til frivillige, organisasjoner og til idretts-, kunst- og kulturtiltak  
For tilskudd til frivillige organisasjoner og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og 
andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for 
tilskuddsforvaltning – Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, 
bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf. Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn.  
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Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand ga i 2009 tilskudd til de to frivillighetssentralene i bydelen med kr 140.000,- til 
hver, til sammen kr 280.000,-. Bydelen bidro dessuten med kr 16.000,- til arrangering av 
bydelsdager og kr 4.000,- til utdeling av bydelsprisen, til sammen kr 20.000,-. Totalt brukte 
bydelen kr 300.000,- på frivillighet i 2009. Det var også budsjettert med kr 120.000,- til frivillige 
lag og foreninger, men disse midlene ble inndratt i en omfattende budsjettrevisjon. 
 
K1. Myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven § 7-6. Skyss til barn under 
opplæringspliktig alder  
Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for 
barn under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009.  
Bydelene delegeres myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss 
for barn under opplæringspliktig alder fra 01.01.2009.  
I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende endringer: nytt 
punkt 9 skal lyde, Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6. 
Endringen gjelder fra 01.01.2009.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 fattet vedtak om skyss i henhold til lovverk og tildelt myndighet. 
 
K2. Spesialpedagogikk for førskolebarn  
Byrådet bes følge situasjonen for førskolebarn som har rett på spesialpedagogiske tiltak nøye, slik 
at den organisatoriske omleggingen som er foretatt, blir slik at barna får hjelpen de har krav på.  
 
Bydelens utkvittering: 
En har i 2009 arbeidet kontinuerlig for å sikre faglig god og samtidig kostnadseffektiv oppfølging.  
 
K3. Kompetanseheving i barnehagene  
Byrådet bes utrede spørsmålet om hvorvidt Utdanningsetaten kan og bør overta ansvaret for å 
legge frem og drive et samlet program for kompetanseheving i barnehagene.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen er positiv til at det igangsettes en utredning om hvorvidt utdanningsetaten bør overta 
ansvaret for kompetanseheving i barnehagene.   
 
K17B. Aktivitetstilbud for funksjonshemmede på 8.-10. årstrinn i SFO  
Byrådet gjennomgår fordelingen av budsjettmidler mellom bydelene og kap. 211 
Skolefritidsordningen for å avklare om det er blitt en skjevhet i den opprinnelige fordelingen, 
knyttet til utgifter til aktivitets tilbud for funksjonshemmede på 8.-10. årstrinn i SFO. Byrådet får 
fullmakt til å innarbeide eventuelle korreksjoner i Dok 3/2009.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har ingen kommentar til byrådets fullmakt på dette området. 
 
H1. Innsatsteam  
Byrådet bes opprette innsatsteam og arbeide med tettere individuell oppfølging av mennesker som 
er i overgangen fra fengsel til frihet. 
 
Bydelens utkvittering: 
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Bydel Nordstrand har ikke igangsatt sitt innsatsteam for rusmiddelavhengige i 2009. 
 
H2. Boliger for rusavhengige  
Byrådet bes i den bebudede rusmeldingen å avklare hvordan man kan hjelpe flere rusavhengige 
fra akutt-tiltak og over til permanente boliger.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har ikke egne boliger for rusmiddelsmisbrukere og er avhengig av å kjøpe dette tilbudet 
for personer som ikke kan bo i den ordinære boligmassen med tilrettelagte tjenester. En har i hele 
2009 hatt en ruskonsulent samt en prosjektstilling på booppfølging som har fulgt opp den enkelte 
rusmiddelavhengige i akutt-tiltak i forhold til blant annet bosituasjon. Fra 01.09.2009 har en 
dessuten hatt ytterligere en prosjektstilling på booppfølging. 
 
H4. Samarbeid med frivillige organisasjoner  
Byrådet bes styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene innenfor helse- og 
sosialsektoren. Byrådet bes sørge for at frivillige og ideelle organisasjoner får informasjon om 
aktuelle utfordringer innenfor denne sektoren, samt om hvordan de kan samarbeide med 
kommunen og medvirke til et bedre helse-, rus og sosialfaglig tilbud i Oslo.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2009 gitt tilskudd til tre private eldresentre og to private frivillighetssentraler. Det 
har også vært arrangert fritidstilbud for ungdom i regi av Lions i bydelens lokaler. 
 
H6. Kompetanseplaner i eldreomsorgen  
Byrådet bes medvirke til at Sykehjemsetaten og bydelene utarbeider kompetanseplaner i 
eldreomsorgen. Byrådet bes disponere de midlene som er satt av til kompetansetiltak, på en slik 
måte at sykehjem og bydeler kan søke om midler. Byrådet bes rapportere til helse- og 
sosialkomiteen om hvordan midlene er brukt.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bystyret vedtok i budsjettet for 2009 at det skal utarbeides kompetanseplaner i kommunenes pleie 
og omsorgstjenester. Målet var at ansatte skal oppleve at de har en arbeidsplass med et godt 
arbeidsmiljø, god trivsel og kvalitet og riktig kompetanse. Bydel Nordstrand v/Enhet for 
Hjemmetjenester fikk tildelt kr 200.000,- til utvikling av kompetanseplan. For å møte de 
utfordringer hjemmetjenesten står overfor i dag, og som tjenesten vil møte i fremtiden, ønsket 
hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand å satse på kompetanse i form av kompetansekartlegging og 
kompetanseheving. Kompetanseplanen har blitt både et verktøy og en handlingsplan for hvordan 
dette kan gjøres, og den er sendt Helse og Velferdetaten innen fristen 01.12.2009. 
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H10. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.  
Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2009 følgende 
betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.:  
 
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag 
– ihht forskrift til lov om sosiale tjenester mv.  


Timesats 
i kroner  


Utgiftstak i kroner 
(timer)  


Inntil 140 512 (under 2 G)  
Fra 140 513 (2-3 G)  
Fra 210 768 (3-4 G)  
Fra 281 024 (over 4 G)  


20  
50  
125  
215  


1 800 (90 timer)  
4 500 (90 timer)  
11 250 (90 timer)  
19 350 (90 timer)  


*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2009.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 innkrevd egenbetaling for tjenester i henhold til de vedtatte satsene. 
 
H12. Egenbetaling trygghetsalarm 
  


Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i 
henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv.  


Månedssats 
kroner  


Fra 210 768 (over 3 G)  185  
*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2009.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 innkrevd egenbetaling i henhold til den vedtatte satsen. 
 
H13. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm  
Bydelene gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt de vil la være å innkreve egenandeler på 
trygghetsalarm.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har valgt å ikke avstå fra å innkreve egenbetaling for trygghetsalarm i 2009. 
Satsen er vedtatt av bydelsutvalget og er i henhold til bystyrets verbalvedtak. 
 
H14. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold  
Satser for økonomisk sosialhjelp økes med 1,8 % utover prisjust i Sak 1/2009 og fastsettes slik:  
Enslige aleneboende 5 392  
Ektepar/samboere 8 464  
Enslige forsørgere 6 140  
Barnetillegg 0-10 år 1 213  
Barnetillegg 11-18 år 1 609  
Ung hjemmeboende 18-23 år 1 609  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 utbetalt økonomisk sosialhjelp i henhold til de vedtatte satsene etter 
vurdering av individuelle behov. 
 
H18. Sosialhjelpsrammene i bydelene  
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Byrådet bes ha fokus på utviklingen knyttet til sosialhjelpsutbetalinger i bydelene, og komme 
tilbake til bystyret med rapporteringer i tertialrapportene om utbetalingsutviklingen sett i forhold 
til budsjettet.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har meldt avvik både månedlig og i tertialrapportene. En har hatt fokus på å få 
klienter over på annen inntekt (arbeid/trygd), og en har også intensivere arbeidet med å få aktuelle 
søkere over på bostøtte etter de nye reglene. 
  
H26. Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2009  
Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2009 fastsettes til kr 627 400.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har betalt Sykehjemsetaten de vedtatte prisene pr vektet sykehjemsplass i 2009, 
og benyttet disse prisene i bydelens prognoser gjennom året. 
 
H35. Bydelsbetaling og døgnpris for opphold på Rusmiddeletatens institusjoner  
a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten utgjør i 2009 kr 
249 pr. døgn pr. klient.  
b) Rusmiddeletaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere 
bydelsbetaling for ekstrakjøp av private institusjonsplasser utover plantallene.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen benytter primært rusmiddeletatens tiltak for rusmiddelavhengige. Døgnpris for plassene 
er regulert i avtaler. Det har ikke vært behov for tilrettelagt tilbud utover gjeldende kostnad for 
forhåndsavtalt døgnpris. 
 
H62. Ettervernspott i barnevernet  
Bydelene får et kriteriefordelt tilskudd som skal benyttes til ettervernstiltak. Bydelene redegjør i 
løpet av året for ettervernsarbeidet i barnevernet.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har rapportert oppfølging av ettervernet i 2009 til byrådsavdelingen. 24 unge over 18 år  
har mottatt ettervern av bydelen i løpet av 2009, hvorav fire er avsluttet. Hovedfokus har vært å 
sikre barn i fosterhjem videre omsorg og hjelp, sikre barn med alvorlige rusproblemer mulighet til 
å sluttføre behandling og sikre barn med særlige behov hybel med oppfølging over i en voksen 
tilværelse. Bydelen har brukt 5,9 mill kr på ettervern i 2009. 
 
H65. Fosterforeldre  
Byrådet bes i samarbeid med Barne- og familieetaten snarlig ferdigstille opplegg for bydelene for 
å sikre opplæring, oppfølging og tilsyn i fosterhjemfamilier, slik at fosterhjemsbarn får en så 
kvalitativt god livssituasjon som mulig.  
 
Bydelens utkvittering: 
Barne- og familieetaten har i 2009 planlagt et veiledningstilbud for fosterforeldre. Tilbudet er 
etablert fra 01.01.2010 og Bydel Nordstrand vil i 2010 benytte seg av dette tilbudet ved behov.  
 
H68. Tilskudd til Omsorg+  
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Investeringstilskuddet på 83 mill. som ble bevilget til Omsorg+-prosjektet i Økernveien skal 
benyttes til å redusere husleien i andre Omsorg+-prosjekter som etableres innenfor den gitte 
kostnadsrammen på 500 mill. Redusert husleiekostnad fordeles proporsjonalt med størrelsen av 
kostnadsramme for hvert prosjekt, dvs. at 83/500= 16,6 % skal beregnes som finansiert av 
kommunalt tilskudd  
 
Bydelens utkvittering: 
Det er gjennomført et mulighetsstudie i forbindelse med mulig ombygging av Ljabruhjemmet til 
Omsorg+. Bydelen avventer det endelige kostnadsoverslaget før forprosjektet igangsettes. Det 
forventes at Ljabruhjemmet med om lag 50 omsorgsleiligheter er ferdig rehabilitert og tatt i bruk i 
løpet av 2011 eller 2012. 
 
S2. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser  
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 
reiser pr. år. For brukere 6 - 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 
fritidsreiser første året.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 forholdt seg til de vedtatte kvotene i tildelingen av transporttjenester. 
 
S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller 
svaksynte - fritidsreiser  
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller 
svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker 
etter 1. juli settes kvoten til 25 fritidsreiser første året.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 forholdt seg til de vedtatte kvotene i tildelingen av transporttjenester. 
 
S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte 
eller spesialbilbrukere - fritidsreiser  
For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller 
svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere over 
67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2009 forholdt seg til de vedtatte kvotene i tildelingen av transporttjenester. 
 
S8. Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel  
Egenandelen innenfor Oslos grense for turer innen transporttjenesten for forflytningshemmede 
settes til kr. 30 for voksne og kr. 15 for barn under 18 år.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har benyttet de vedtatte egenandelene for transport i 2009. 
 







Årsberetning for Bydel Nordstrand for 2009 
 


Årsberetning 2009 Bydel Nordstrand[1].doc 65


S9. Egenadel for reiser til arbeid og dagsentra  
Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentra for forflytningshemmede over 
16 år settes til kr. 315 pr. måned.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har benyttet de vedtatte egenandelene for transport i 2009. 
 
 


4.4 VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE SOM FORTSATT GJELDER 
 
H5/2008 Seniorveiledertjeneste 
Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk 
oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke 
er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle 
for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om 
oppgaven. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand oppretter 01.01.2010 en egen seniorveilederstilling i 50%. Seniorveilederen 
skal ha oppgaver i forhold til hele bydelen, men er administrativt knyttet til Krystallen 
seniorsenter. 
  
H24/2008 Sosialhjelp til barnefamilier 
Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas 
behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand legger vekt på barnas behov for fritidsaktivitet når bydelens sosialsenter 
vurderer støtten til barnefamilier. 
 
H55/2006 Et godt tilbud i eldresentrene 
Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene 
innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 
år et godt tilbud. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har ett kommunalt drevet seniorsenter og likebehandler i tillegg tre private 
seniorsentre ved hjelp av tilsvarende tilskudd. Bydelen opplever samarbeidet som godt og at 
bydelens eldre over 67 år har et godt tilbud om aktivitet. 
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5 SÆRSKILT RAPPORTERING 
 


5.1 TILTAK FOR FORBEDRET SERVICE OVERFOR BRUKERNE 
 
Bydelens servicetorg har fått nye oppgaver i 2009. Boligkontorets front er nå  lagt til samme 
kontor.  Dette medfører en kontinuerlig pågang av brukere som gjør førstegangs henvendelser til 
Servicetorget. Det arbeides fortsatt med videreutvikling av de ansattes kompetanse. Det har i løpet 
av 2009 vært arrangert flere seminarer der serviceutvikling har vært tema. Dette har kommet flere 
enheter til gode, blant annet enhet for veiledning og støtteordninger for voksne.  
 
Via dette programmet har bydelen skolert serviceveiledere som skal implementere det videre på 
sine tjenestesteder. Intensjonen med dette programmet er blant annet å tilrettelegge og være 
forberedt for den forestående NAV reformen. 
 
Forbrukerrådet gjennomførte en undersøkelse om økonomisk rådgivning på kommunenes 
sosialsentre. Bydel Nordstrand var blant de beste i Oslo kommune. 
 
I 2009 har det vært en stor økning i antall lesere på bydelens nettsider. De store sakene i 
samfunnsbildet blant annet Pandemien og Valg 2009 har bidratt til dette. I november 2009 var 
Bydel Nordstrand sine hjemmesider blant de mest besøkte i Oslo kommune. Et økende antall 
lesere har gitt tilbakemelding og tips om sidenes innhold. Bydelen har revidert sine hjemmesider 
utseendemessig og med tanke på brukervennlighet. En har også hver måned en egen side med 
bydelsinformasjon og bydelsdirektørens spalte i Nordstrands Blad i en fulldistribusjonsutgave. 
 
Omdømmebygging er et sentralt tema i bydelen. Det har i 2009 vært gjennomført felles seminarer 
for alle ansatte i bydelen med omdømmebygging som tema.  
 
Bydelen har revidert utseendet på sine intranettsider og hatt fokus på gode elektroniske skjemaer, 
foto og media for de ansatte. 
 
Serviceerklæringene er for alle tjenester revidert og oppdatert i 2009 og ligger lett tilgjengelig på 
bydelens nettsider. 
 
Bydelens bestillerenhet og hjemmetjeneste har deltatt i effektiviseringsnettverk. 
Kvalitetskommuneprogrammet evalueres i 2010. Bydelen vil bruke de gode erfaringene fra 
prosjektet for å forbedre service. 
 
Det er gjennomført brukerundersøkelser på boligene og hjemmetjenesten. Resultatene vil bli brukt 
i det videre arbeidet med utvikle service og kvalitet på tjenestene.  
 
Bydelens kvalitetssystemer er videreutviklet med hensyn til prosedyrer, avvik og klager. Det er 
laget prosedyrer for de fleste oppgaver som skal bedre oppfølging av tjenestene. Ansatte har fått 
opplæring i bruken av meldingssystemene. 
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5.2 SAKSBEHANDLINGSTID 
 
Bydelen følger bestemmelsene om saksbehandling i forvaltningslovens og i Lov om sosiale 
tjenester. Ved mottak av søknader gjennomgås de raskt og det sendes forvaltningsmelding hvis 
det mangler dokumentasjon. Dersom man på tross av at all dokumentasjon foreligger, forventer 
lengre saksbehandlingstid enn loven fastsetter, sendes det rutinemessig forvaltningsmelding til 
søker. 
 
Sosialsenteret behandler alle søknader om nødhjelp samme dag. i 2009 har bydelen mottatt 5.555 
søknader om økonomisk sosialhjelp. Av disse er 5.056 behandlet innen to uker. Det øvrige har tatt 
lengre tid og skyldes hovedsakelig manglende dokumentasjon. Andelen søknader som er 
behandlet innen to uker ligger på 91%. 
 
Bydelens sosialsenter har en tett oppfølging av restanselister og listene ajourføres og kontrolleres 
to ganger per måned. 
 
Bydelens bestillerenhet følger forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Det sendes 
rutinemessig forvaltningsmelding med antatt saksbehandlingstid ved mottak av søknader. 
 
Saksbehandlertiden totalt for bestillerenheten samsvarer godt med måltallene for 2009. 
Saksbehandlertiden for institusjonsplass er en del lavere enn i 2008 og måltallet for 2009, mens 
saksbehandlertiden for praktisk bistand er noe høyere enn måltallet for 2009. 
 


5.3 TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING 
 
Rådet for funksjonshemmede (RFF) bidrar til universell utforming i Bydel Nordstrand ved å 
komme med uttalelser til de sakene som RFF får til behandling i rådet. Dette er en del av den 
politiske saksgangen i bydelen. 
  
I 2009 var følgende aktuelle saker til behandling/uttalelse i RFF: 
Sak 08/09. Lov om tilgjengelighet for funksjonshemmede 
Sak 09/09. Opprettelse av Serviceråd i bydel Nordstrand 
Sak 15/09. Transportordning/behandlingsreiser 
Sak 29/09. Tilbud om deltagelse i prosjekt innen TT ordning 
Sak 30/09. Trafikkplan 
Sak 31/09. Evaluering av transporttjenesten i bydelen 
Sak 33/09. Forhold knyttet til fremtidige legekontor på Lambertseter 
Sak 76/09. Parkering i bydel Nordstrand 
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5.4 TILTAK I OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN 
 
Folkehelsetiltak/prosjekter avsluttet pr. 31.12.2009 
Navn på 
tiltaket 


Ansvarlig 
kommunal 
instans 


Samarbeids-
partnere 


Finansiering Tidsrom Avslutt 
Ja/Nei 


Kontakt-
informasjon 
 


Flerkulturell 
kvinnegrupp
e med fokus 
på fysisk 
aktivitet 


Bydel 
Nordstrand – 
Lambertsete
r 
helsestasjon 


Fylkesmannen i 
Oslo og 
Akershus 
(finansierer 
tiltaket) 


Kr 30.000,- fra 
Fylkesmanne
n i Oslo og 
Akershus 


Våren 
2009 


Ja Kirsten 
Slåttedalen – 
Tlf: 23 49 54 20


 
I 2008 søkte bydelen om midler fra handlingsplan mot kjønnslemlestelse og satte i gang en 
somalisk kvinnegruppe med vekt på kvinnehelse generelt og kjønnslemlestelse spesielt. Her kom 
det frem et ønske om mer fysisk aktivitet, og en valgte derfor å starte opp en kvinnegruppe med 
tilbud om svømming og svømmeundervisning på Lambertseter bad. Aktiviteten ble gjennomført 
ukentlig våren 2009 for flerkulturelle kvinner og jenter med 2 timer hver søndag ettermiddag og 
tilbudet har vært svært populært. Prosjektet har vært finansiert av Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus med kr 30.000,- som har gått til leie av svømmehall og lønning av to instruktører pr økt. 
 


5.5 INTERNKONTROLL HELSE, MILJØ, SIKKERHET (HMS) OG TILTAK FOR 
ARBEIDSMILJØFORBEDRINGER 


 
 
Det har i løpet av 2009 vært gjennomført tilsyn innen HMS (helse, miljø og sikkerhet i Bydel 
Nordstrand fra følgende tilsynsmyndigheter:  
• Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven) 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/kommunale brannvernmyndigheter (brann- 


og eksplosjonsvernloven) 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/Det lokale el-tilsyn (lov om tilsyn med 


elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt produktkontrolloven når det gjelder 
forbrukertjenester og produktenes fysiske, termiske, mekaniske og brannmessige egenskaper) 


 
Questback-undersøkelsen  
Bydel Nordstrand hadde gode resultater i questback-undersøkelsen på de fleste områder.  
 
Bydelen har jobbet systematisk og målrettet med HMS-arbeid i 2009. Alle tjenesteledere skal 
være kjent med bydelens mål innenfor HMS-området, og rapporterer regelmessig på om HMS-
prosedyrer er gjennomgått med personalgruppen. Bydelen har kvalitetshåndbok og avvikssystem 
som utvikler seg i takt med erfaringer som gjøres, og avvik som registreres. 
 
Bydelen gjennomførte internrevisjon i 2009.  Følgende punkter ble gjennomgått:  


• Tjenestestedets kartlegging og oppfølging av eget arbeidsmiljø 
• Rutiner for sykefraværsoppfølging 
• Håndtering av skader på ansatte 
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Utover dette har bydelen, i samarbeid med Veritas, gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser i 
2009. Analysene benyttes som bakgrunn for videre læring og utvikling. Bydelen viderefører 
arbeidet i 2010. 
 
Bydel Nordstrand jobber også med en anskaffelsesstrategi der et av målene skal være å unngå 
sosial dumping ved å velge seriøse leverandører. Dette krever systematisk kontroll av 
leverandører og årvåkenhet hos våre egne ansatte. Det planlegges opplæring innenfor 
anskaffelsesregelverket i 2010 og bydelen vil ha fokus på kontraktsoppfølging og systematisk 
kontroll av innleide tjenester. Bydelen er informert om at NHO service har oversikt over 
risikomomenter som bydelen bør være på vakt for med hensyn til leverandører som ikke etterlever 
myndighetskrav og regler fastsatt av Oslo Kommune.   
 
 


5.6 YTRE MILJØ 
 
 
1. Miljøsertifisering  
 
Bydel Nordstrand har valgt Miljøfyrtårn som sin miljøsertifiseringsstandard. 
 


 2008 2009
Antall godkjente sertifiseringer 4 4
Antall gjenstående sertifiseringer 58 62


 
2.a Stasjonær energi 
  


 
1) Konverteringsfaktoren multipliseres med antall liter olje og gir kWh. 
2) Garantert fornybar energi, opsjon i samkjøpsavtale med Hafslund Strøm AS 
3) Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per kWh energikilde [kg CO2/kWh] 
4) CO2-utslipp = forbruk i kWh multiplisert med utslippsfaktoren.  


 


Forbruk av  
parafin/ fyringsolje 


[liter] 


Omregnings-
faktor 1) 


Energiforbruk fordelt på 
energikilder 


kWh 


Utslipps- 
faktor 3) 


CO2-utslipp 4) 
 


kg CO2 


Energikilde 


2008 2009  2008 2009  2008 2009 
Olje, parafin 
 131 580 4 811 *7,5 986 850 36 083 *0.276   272 370 9 959 


Elektrisk energi  
– ordinær avtale 


med Hafslund 
  4 685 980 4 976 907 *0,108   506 086 537 506 


Elektrisk energi  
- Grønn strøm 2)   0 0 *0   0 0 


Fjernvarme 
   0 0 *0,0455   0 0 


Bioenergi  
(flis/pellets/etc.)   0 0 *0   0 0 


  
SUM 


 
5 672 830 5 012 990 SUM 533 323 547 465 
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2.b Spesifikt energiforbruk.  
 


 2008 2009 
Oppvarmet areal (m² areal over 15 °C)  24 364 27 374
SUM energiforbruk  5 672 830 5 012 990
Spesifikt energiforbruk [kWh/m²*år] 232,84 183,13


 
 
Bydelens kommentarer: 
Bydel Nordstrand har hatt stor fokus på strømforbruk i 2009. Oppfølging av strømforbruk har 
vært et punkt på avviksrapporteringen hver måned.  
 
Bydelen har utfordringer med overflytting av strøm i forbindelse med etablering av nye 
barnehager. KWH for 6 nyetablerte barnehager er ikke tatt med i bydelens miljøregnskap, da disse 
ikke er tilgjengelige på portalen til Hafslund nett.  
 
 
3.a CO2-utslipp egen bilpark 
 


 2008 2009 
Antall kjøretøy  40 39


 
Alle bydelens biler er registrert hos Autolease. Tallene er oppgitt basert på opplysninger fra 
portalen til Autolease. 
 


1) Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per liter/kWh energibærer [kg CO2/liter eller kWh] 
2) CO2-utslipp = liter drivstoff multiplisert med utslippsfaktoren. Aktuelle utslippsfaktorer er oppgitt i kolonnen utslippsfaktor 
3) CO2-utslipp per kjørte km = CO2-utslipp dividert med antall kjørte km.  


 


Forbrukt mengde 
drivstoff 


liter 


Utslipps- 
faktor 1) 


CO2-utslipp 2) 
kg CO2


 
Kjørte kilometer 


 
 


CO2-utslipp per 
kjørte km 3) 


kg CO2/km 4) 


Energibærer 


2008  2009  2008  2009 2008  2009  2008 2009 
Autolease  
biladmin.-system     4 267 128 030  3 566 779  0,036 


Elbil (kWh) 


 0 0 *0,108 0 0 0 0 0 0 


Bensin 
 0 0 *2,316 0 0 0 0 0 0 


Bioetanol - E 85  
85 % etanol & 15 % 
bensin 


0 0 *0,348 0 0 
0 0 0 0 


Diesel  
 0 0 *2,663 0 0 0 0 0 0 


Biodiesel – B30  
30 % biodiesel & 
70% diesel  


0 0 *0,798 0 0 
0 0 0 0 


Biodiesel – B100  
100 % biodiesel 0 0 *0 0 0 0 0 0 0 


 
SUM    4267 128 030 


 3 566 779  0,036 
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3.b CO2-utslipp innkjøpte transporttjenester 
 
 2009 
Kjørte kilometer: 8 497,50
Totalt CO2-utslipp kg:  
CO2-utslipp per kjørte km  


 
I følge Oslo taxi er det ikke fastsatt standart utslippstall pr kjørte km. Derfor er det manglende 
utfylling på dette punktet.  
 


5.7 MILJØTILTAK 
 
Byøkologisk program 
Bydelen har store utfordringer knyttet til støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, havna og 
samferdsel. Det arbeides forebyggende i forhold til konkret forurensning gjennom vårt arbeid med 
plansaker. 
 
Bydelen mottar jevnlig henvendelser om skadedyr, avfallshåndtering, inneklima, bolighygiene, 
konflikter i forhold til fortetting i småhusområdene og støy fra tekniske innretninger som 
kjølekompressorer på boliger m.m. Sakene er fulgt opp etter lov om helsetjenesten i kommunene 
og aktuelle forskrifter. I forbindelse med bydelens behandling av enkelte saker har det vært en 
dialog med ulike beboergrupperinger, tiltakshavere og offentlige instanser.  
 
En mottar også mange henvendelser vedrørende områder som er forsøplet. Slike henvendelser 
følges opp fortløpende og bydelen gjennomfører på eget initiativ opprydding i egne 
parker/nærmiljøanlegg ved hjelp av bydelens servicegruppe.  
 
 


5.8 IA-AVTALEN 
 


Sykefravær i %           
2007 


 
2008 


 
2009 


Endring 
2008-2009 


Menn 9,1 8,4 8,0 -0,4 
Kvinner 10,9 10,7 11,5 0,8 
Totalt 10,6 10,3 10,9 0,6 


 
Bydelens vurderinger: 
 
Målsettinger og tiltak: 
Bydel Nordstrand har arbeidet systematisk for å få ned sykefraværet. Det har vært et mål for 
bydelen å komme ned på 9,8 % sykefravær. Til tross for systematisk arbeid på området har 
sykefraværet økt. Resultatet plasserer Bydel Nordstrand i midten av bydelene som varierer fra  
9,6% til 11,8%. 
 
I arbeidet med å redusere sykefraværet i bydelen, er lederopplæring og nærværsarbeid sentralt.  
Det har vært lagt særlig vekt på å gi ledere nødvendig verktøy for å sikre god oppfølging av 
enkeltpersoner. 
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Ved ledighet i stillinger vurderes fortløpende hvorvidt det finnes ansatte som er overtallige eller 
har redusert arbeidsevne som kan gå inn i stillingen. Oversikten i punktet nedenfor, om 
Attføringsutvalgets arbeid, viser at Bydel Nordstrand i noen saker har lykkes med å plassere 
yrkeshemmede arbeidstakere inn i ledige stillinger etter endt attføring.  
 
Bydel Nordstrand er IA-bedrift, og bydelens IA-relaterte tiltak er integrert i det løpende HMS-
arbeid. Sykefraværsrutinene er justert slik at de samsvarer med rutiner som er utarbeidet av NAV 
Arbeidslivssenteret. 
 
Første delmål - Oppfølging av sykefravær på individnivå 
Bydel Nordstrand har skriftlige prosedyrer og rutiner for oppfølging av sykefravær på individnivå. 
For å sikre at tjenesteledere og andre sentrale aktører har kompetanse på oppfølging av 
sykefravær har bydelen gjennom flere år drevet utstrakt opplæring for å øke kompetansen på dette 
området.  
 
Bydel Nordstrand er tilknyttet IA-avtalen og i henhold til regelverk vedtatt 01.03.2007, er det som  
hovedregel gjennomført dialogmøter innenfor 12 ukers sykefravær. Bedriftshelsetjenesten er 
tilstede og bydelen søker å oppnå at behandlende lege også skal innkalles (den sykmeldte må gi 
sitt samtykke.) Bydelen har en velfungerende samarbeidsavtale med bedriftshelsetjenesten (BHT) 
. BHT benyttes flittig til funksjonsvurderinger på arbeidsplassen. Det henvises også til samtaler 
med allmennlege, psykolog/psykiater ved BHT etter innmeldt behov fra tjenesteleder. 
BHT er representert med lege i bydelens attføringsutvalg og dette medvirker ofte til hurtigere 
løsning av spesielle attføringssaker. Det lokale kontoret for NAV-trygd har dessverre i liten grad 
hatt kapasitet til å møte i utvalget i 2009. Bydelen har henvendt seg skriftlig til NAV med 
forespørsel om tettere samarbeide i 2010. 
 
Bydelen opprettet i 2008 en IA-gruppe og innførte i den sammenheng månedlige IA-verksteder. 
Dette er videreført i 2009. Bydelen har egne kontaktpersoner i NAV-Arbeidslivssenteret å 
forholde seg til. I samarbeid med NAV-Arbeidslivssenteret har det i 2009 vært avholdt månedlige 
IA-verksteder for tjenesteledere og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud i bydelen. Dette er 
forankret i toppledelsen, som er representert i IA-gruppen og på IA-verkstedene. Det avholdes 
også IA-verksteder med tema for tillitsvalgte og verneombud. Det er i 2009 i alt vært arrangert 9 
samlinger med temaene:   
 


• Sykmeldingsblanketten  (ny sykmeldingsblankett) 
• Den viktige samtalen - sykefraværsoppfølging - flere samlinger 
• Oppfølgingsplaner ift fravær og søknader om tilretteleggingstilskudd – flere samlinger 
• Sykefraværsoppfølging via kalendernotater 
• Psykisk helse 
• Kollegastøtte v/psykiske reaksjoner, psykiske lidelser eller depresjon 
• Tillitsvalgtsamling 


 
Temaene utarbeides for et halvt år av gangen i IA-gruppen som består av Arbeidslivssenteret og 
oppnevnte bydelsrepresentanter inkludert toppledelsen og IA-kontakten. IA-arbeidet videreføres i 
2010. 
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Sykefravær/Nærværsprosjekter 
Bydelens deltagelse i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) 
er videreført i 2009 og det offisielle programmet  gjennom KS går i sin nåværende form med 3 
enheter fram til sommeren 2010. Programmet implementeres i bydelens øvrig enheter etter 
sommeren 2010. 
 
Opplæring i Forflytningsteknikk for ansatte i Hjemmetjenesten og boliger for utviklingshemmede 
ble startet i 2009 og videreføres i 2010. Tiltaket tar sikte på at ansatte skal lære teknikker for å 
forebygge skader og belastningslidelser for å forebygge sykefravær som følge av feil 
arbeidsstilling og manglende arbeidsteknikk. Formålet er å etablere en kultur for å forflyte og ikke 
løfte. Det utvikles verktøykasser og metoder, samt arbeides med holdingsendringer hos de ansatte.  
 
I 2009 har det vært arbeidet aktivt med opplæringstiltak for å forebygge vold, og trusler og 
utagerende adferd. Tiltaket har vært rettet mot grupper av ansatte som i det daglige arbeidet kan 
bli utsatt for slik adferd. Dette er: Ansatte på Sosialsenteret, i Barnevernet, i Boliger for 
utviklingshemmede, i Hjemmetjenesten og innen psykiatrien. Statistikk over antall 
skademeldinger viser en reduksjon av antall skader fra 2008 til 2009. Det kan synes som om 
tiltaket har fungert etter intensjonen. For å sikre at antall skader og sykmeldinger som følge av 
dette fortsatt synker i 2010 er det nødvendig med fortsatt fokus på dette risikoområdet.  
 
Prosjekt barnehagesatsing startet opp høsten 2008 og er videreført gjennom hele 2009. Formålet 
er å redusere sykefraværet i barnehagene. Det er utarbeidet en plan i samarbeid med Nav 
Arbeidslivssenter i den hensikt å styrke barnehagestyrernes kompetanse i arbeidet med 
sykefraværs-/nærværsoppfølging. Dette arbeidet videreføres i 2010. 
 
Attføringsutvalget 
Attføringsutvalget har avholdt 6 møter i 2009. 
Utvalget har fått framlagt i alt 21 saker, enten til behandling eller orientering. 
7 av sakene var framlagt første gang i 2009, de øvrige har vært behandlet flere ganger 
(gjengangere). 
4 av de nye sakene i 2009 er avsluttet.  
 
Det er i 2009 avsluttet 15 attføringssaker  (11 gjengangere,) 
2 personer er attført til annet arbeid i bydelen,  
1 person er i praksisplass i bydelen gjennom Arbeid med bistand. 
1 person er i praksisplass i bydelen etter omskolering ved Arbeidstreningsbedriften Oslo KF.  
1 person er tilbakeført til eget arbeide.  
1 person har fått permisjon for å prøve seg i annet arbeid. 
1 person har søkt om AFP. 
5 personer har valgt å si opp. 
3 personer er meddelt oppsigelse grunnet årevis med rehabilitering/midlertidig uførepensjon uten 
resultat.  
 
Attføringsutvalgenes rolle ble i 2007 noe endret som følge av at et nytt reglement for Oslo 
kommunes attføringsarbeid ble gjort gjeldende fra 29.11.2007. Bydel Nordstrand har imidlertid 
valgt å videreføre tidligere praksis med månedlige attføringsutvalgsmøter for å sikre en bred og 
allsidig behandling av de enkelte sakene.   
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Andre delmål – Nedsatt funksjonsevne 
 
Bydel Nordstrand driver et aktivt sykefraværs- og attføringsarbeid, og har i stor utstrekning 
tilrettelagt for at arbeidstakere med redusert arbeidsevne skal kunne fortsette i arbeid. Vi har et 
godt samarbeid med NAV-Arbeidslivssenteret, slik at både når det gjelder forebyggende arbeid og 
tilrettelegging, så har bydelen søkt og fått store summer i tilretteleggingstilskudd i 2009. I hvert 
enkelt tilfelle blir tilrettelegging og deretter bedriftsintern attføring vurdert, og forsøkt, før man 
konkluderer med at det anbefales å søke uførepensjon.  
  
Bydelen har samarbeidet med NAV-Arbeidslivssenteret om IA-plasser, og har totalt hatt 3 IA-
plasser i 2009. Samtlige av disse tre tilfellene kommer utenfra bydelens og Oslo kommunes 
virksomhetsområde. 2 av IA-plassene har vært innenfor IKT-området, og 1 av plassene innenfor 
plan og miljø. To av disse arbeider fremdeles i vårt system, den andre personen har fått fast 
arbeide i annen virksomhet. Dette har så langt vært opplevd som vellykket, og Bydel Nordstrand 
vil fortsette å stille seg til disposisjon for IA-plasser i 2010.  
 
Tredje delmål – gjennomsnittlig avgangsalder 
 
Gjennomsnittlig avgangsalder i Bydel Nordstrand er 64,8 år. Tiltak for å øke avgangsalder i 
bydelen må ses i sammenheng med arbeidet som gjøres for å redusere sykefraværet. På 
tjenestestedsnivå arbeides det aktivt med individuell tilrettelegging av arbeidet. Dette gjelder også 
for ansatte 50+. Bydelen har utarbeidet forslag til Seniorpolitisk plan. Planen er, grunnet bydelens 
økonomiske situasjon, ikke iverksatt i 2009, men vil bli formalisert og implementert i løpet av 
våren 2010. De seniorpolitiske virkemidlene som er nedfelt i planen er innenfor de virkemidler 
som er realistiske innenfor de rammene som Bydel Nordstrand har til disposisjon.  
 
 


5.9 RAPPORTERINGSKRAV I HENHOLD TIL LIKESTILLINGSLOVEN, 
DISKRIMINERINGSLOVEN OG DISKRIMINERINGS- OG 
TILGJENGELIGHETSLOVEN 


 
Lovområde Er det utarbeidet mål for 


loven?     Ja/Nei 
Er det utarbeidet 
aktivitetsplaner i forhold til 
mål?      Ja/Nei 


Likestillingsloven Ja Ja 
Diskrimineringsloven Ja Ja 
Diskriminerings- og  
tilgjengelighetsloven 


Ja Ja 


 
Bydel Nordstrand har med utgangspunkt i Oslo kommunes avtale om likestilling - dokument 24, 
lagt vekt på å arbeide for likestilling og forebygging av diskriminering. Følgende områder er 
vektlagt, jf. Likestillingsavtalen § 5.2. Denne beskrivelsen er gitt på bakgrunn av bydelens 
samlede planverk – Strategisk plan med hovedmål og delmål og Budsjett 2010 med tiltak. 
 
Personalsituasjonen 
Ved inngangen til 2009 hadde Bydel Nordstrand 961 fast månedslønnede medarbeidere som 
fordeler seg på 800 kvinner og 161 menn.  
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Kompetanseutvikling 
Uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn gis alle samme mulighet til stipend, kurs og/eller 
videreutdanning. Det har i 2009 vært satset på norskopplæring i samarbeid med Skullerud 
voksenopplæringssenter for å gi ansatte i Hjemmetjenesten med minoritetsbakgrunn økt 
norskforståelse. Dette tiltaket er evaluert som vellykket og videreføres i 2010.  
 
Bruk av kvoteringsreglene  
Bydel Nordstrand søker å oppnå best mulig balanse mellom kjønnene ved ansettelser der dette er 
mulig.  
 
Holdningsskapende arbeid 
Bydel Nordstrand søker gjennom holdningsskapende arbeid å bidra til at likestillings- og 
likebehandlingsaspektet blir ivaretatt ved den daglige utøvelsen av bydelens tjenester. 
 
Kjønnsdiskriminerende forhold 
Bydel Nordstrand arbeider for at kjønns- og etnisk diskriminerende forhold ikke skal utvikles, og 
for at menn, kvinner og ansatte med minoritetsbakgrunn blir likebehandlet ved alle beslutninger. 
Ved rekruttering vurderes dette aspektet spesielt i henhold til bydelens prosedyrer for ansettelser.  
Det er et mål at likestillingsaspektet skal være vurdert ved alle ansettelser i bydelen. 
 
Likelønnsutvikling 
Bydel Nordstrand har i sin lønnspolitikk sørget for at ansatte ikke blir diskriminert på grunnlag av 
kjønn eller minoritetsbakgrunn i bydelens lønnsutvikling. 
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5.10 PERSONALUTVIKLING 
 
 
Område ja nei Kommentar 


 
Personalpolitisk plan  X En planlegger å utarbeide en overordnet 


personalpolitisk plan i 2010.  
Plan for 
kompetanseutvikling 


X  Bydel Nordstrand innførte i 2009 HRS (Helhetlig 
Risikostyring).  Et av 12 sentrale områder i HRS 
er å få på plass en helhetlig plan for 
kompetanseutvikling. Bydelen har pr. i dag en 
opplærings- og kompetanseplan. Den sentrale 
kompetanseplanen inneholder plan for 
lederutvikling, HMS-opplæring osv. I tillegg 
gjennomføres opplæringsaktiviteter sentralt og 
lokalt i henhold til lokale kompetanseutviklings-
planer.  


Plan for seniorpolitikk X  Arbeidet med seniorpolitisk plan ble sluttført i 
2009.  


Implementering av etisk 
regler 


X  Etiske regler er implementert. Implementering av 
etiske regler ble startet i 2008, videreført i 2009 for 
å sikre god forståelse og kunnskap hos ledere og 
ansatte i bydelen. 


 
 
Sentrale kompetansetiltak gjennomført i 2009: 
  
• Tjenesteledersamlinger med temaer: 


- Arbeid med inkluderende arbeidsliv 
- Økonomistyring  


• Motivasjonsarrangement for ansatte: Nærværsfaktorer i det daglige arbeidsmiljøet. Seminaret 
ble gjennomført på kveldstid med godt oppmøte. (350 ansatte).    


• Kulturutvikling, omdømmebygging og styrking av ansattes endringskompetanse. Målgrupper: 
Barnevernet og Bestillerenheten 


• Lederutviklingsprogram for ledere i Hjemmetjenesten. Tiltaket videreføres i 2010. 
• Dagsseminar: Lederverktøy for langtidsfriske medarbeidere. Målgruppe: Ledere, 


hovedtillitsvalgte og verneombud. Antall deltakere: 115 
• HMS-tiltak: Styrke ansattes evne til å håndtere og forebygge situasjoner med utagerende 


adferd og vold og trusler. Målgruppe: Ansatte i boliger for utviklingshemmede, Barnevernet, 
Sosialsenteret, psykiatritjenesten og Hjemmetjenesten. 


• Norskopplæring for minoritetsspråklige fra Hjemmetjenesten og boliger for 
utviklingshemmede.  


• Lederseminar, ½ dag: ”Moderne lederskap i lys av Ibsens Kongsemnerne”. Målgruppe: 
Ledere og hovedtillitsvalgte.   


• Seminar om konflikthåndtering – Arbeidsmiljømessige spilleregler. Målgruppe: Ledere  
• Opplæring i forflytningsteknikk. Formålet er holdningsendring - Ikke løfte for å flytte men 


flyte. Målgruppe: Ansatte i Hjemmetjenesten og boliger for utviklingshemmede.  
 
Mange av disse opplæringstiltakene er gjennomført med støtte fra OU-fondet. I tillegg til 
ovenstående opplæringstiltak kommer lokale tiltak som er gjennomført på det enkelte tjenestested.  







Årsberetning for Bydel Nordstrand for 2009 
 


Årsberetning 2009 Bydel Nordstrand[1].doc 77


5.11 ØKONOMISK/ADMINISTRATIV TILSYN OG KONTROLL 
 


5.11.1 Interne kontrollaktiviteter 
 
Det er også i 2009 gjennomført månedlig økonomirapportering med rapporter fra hvert enkelt 
tjenestested til enhetsleder og videre til bydelsdirektør. Grunnlaget for økonomirapporteringen ble 
lagt i 2005, og modellen har deretter blitt videreutviklet noe i både 2006, 2007, 2008 og 2009. 
Med dette er det opparbeidet en økt kompetanse hos de budsjettansvarlige i bydelen. 
 
Alle involverte i avviksarbeidet blir hvert år i forkant av den første rapporteringen innkalt til en 
obligatorisk opplæring der modellen, forrige års resultater, eventuelle nyheter og vanlige feil blir 
gjennomgått. I tillegg holdes det informasjonsmøter gjennom året etter behov. Ved hver 
rapportering gis det dessuten tilbud om hjelp, oppfølging og opplæring fra økonomiavdelingen. 
 
Hensikten med rapporteringen er tidligst mulig å avdekke avvik, slik at en kan iverksette 
korrektive tiltak for å komme i balanse. Modellen for økonomirapportering er god og riktig for 
bydelen. 
  
I 2009 har man i særdeleshet fokusert på at man på et tidligst mulig tidspunkt iverksetter 
korrektive tiltak dersom forbruket ikke er i tråd med vedtatt budsjett. Denne innskjerpingen er 
tenkt ytterligere forsterket i 2010. 
 
Helhetlig risikostyring 
Bydelen har hatt en omfattende prosess med implementering av helhetlig risikostyring i 2009.  
Det ble valgt ut 12 fokusområder tilknyttet ulike enhetsområder, og en har med bistand fra Det 
Norske Veritas nedlagt et omfattende arbeid. Henviser forøvrig til pkt 3.7 side 49-50 når det 
gjelder HRS.  
  


5.11.2 Varslingsordningen  
 
Bydel Nordstrand har etablert en varslingsordning der ansatte og publikum anonymt kan melde 
fra om ulovlige forhold. Varslingsordningen er presentert både på Internett og Intranett. 
Eventuelle saker behandles av bydelens varslingsgruppe bestående av bydelsdirektør, personalsjef 
og enhetsleder for service og forvaltning. Det har kommet inn én henvendelse via bydelens 
varslingsmottak i 2009. 
 


5.11.3 Merknader fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget 
 
Bydel Nordstrand har i 2009 vært gjenstand for flere kvalitetskontroller fra Kommunerevisjonen 
innen både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Merknader fra Kommunerevisjonen er 
utkvittert og bydelen har ingen uavsluttede revisjonssaker. Bydelsdirektøren er av den oppfatning 
at samarbeidet med Kommunerevisjonen fungerer godt. 
 
Prosjekt forvaltningsrevisjon av Bydel Nordstrand ble startet i 2007 og avsluttet i 2009 med 
”Rapport 8/2009 Økonomistyring i Bydel Nordstrand – oppfølging av rapport 15/2005”.  
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5.12 ANSKAFFELSER 
 
Anskaffelsesstrategien for Bydel Nordstrand 2010-2012 er under arbeid. Planen beskriver 
organisering av anskaffelser i virksomheten og viser til tiltak som effektiviserer innkjøp. 
 
Bydelen har formelt utpekt leder av Enhet for service og forvaltning som innkjøpsansvarlig og 
som leder av bydelens anskaffelsesteam. Teamet har overordnet faglig ansvar for prosedyrer og 
rutiner. Teamet gir råd og veiledning til budsjettansvarlige og kvalitetssikrer anskaffelser.  
 
I 2009 har bydelen lagt vekt på prosedyre- og kompetanseutvikling og laget prosedyrer for 
innkjøp og anskaffelser for virksomheten. Ansvarsforholdene i forbindelse med anskaffelser er 
nedfelt i fullmaktene for budsjettansvarlige. Økonomikurs er obligatorisk for ansatte med 
budsjettansvar, og anskaffelser inngår som en del av dette kurset. Det fokuseres på bestiller og 
godkjennerfunksjon, samt rutiner i regnskapet. 
 
Team for anskaffelser foretar jevnlige stikkprøver i regnskapet.  Hensikten med kontrollen er å 
lokalisere avvik og iverksette tiltak. 
 
Bydelen har satt i gang en analyse av kontraktsarbeidet i bydelen. Arbeidet er knyttet til helhetlig 
risikostyring og vil fortsette også i 2010. 
 
Bydelsdirektør signerer behovsmelding, kontrakt og protokoll for alle anskaffelser som overstiger 
kr. 500.000,-. I henhold til lokale prosedyrer skal alle kontrakter med varighet utover inneværende 
år godkjennes av bydelsdirektøren. Dette er et av tiltakene som sikrer gode anskaffelser og gir en 
samlet oversikt i bydelens kontraktsbase. Avvik meldes i fra til nærmeste overordnet og følges 
opp i henhold til prosedyrer. Gjeldende lovverk innenfor anskaffelser, Oslo kommunes 
retningslinjer og bydelens lokale rutiner er implementert i bydelens overordnede prosedyrer. 
 
Bydelen har i 2009 foretatt anskaffelser i forbindelse med kjøp av plasser, renholdstjenester, 
teknisk utstyr, barnehage- og kontormøbler og leasing av biler.  
 
 


5.13 KVALITETSKONTROLL FOR VIRKSOMHETER SOM YTER HELSETJENESTER 
 
Bydel Nordstrand har kvalitet som et av sine viktigste satsningsområder, og som følge av dette har 
man en egen kvalitetsrådgiver som kontinuerlig arbeider for å sikre at myndighetskravene blir 
ivaretatt på alle nivåer i bydelen. 
 
Elektronisk kvalitetshåndbok (Ek) 
Elektronisk kvalitetshåndbok inneholder bydelens prosedyrer, og er lett tilgjengelig for alle 
ansatte i bydelens enheter. For å sikre systematisk arbeid er det etablert en kvalitetsgruppe på 
hvert tjenestested innenfor enhetene. Prosedyrene drøftes og nye prosedyrer utarbeides i tråd med 
bydelens utvikling. Systemet varsler om revisjon hvert annet år. På den måten sikres det at 
systemets prosedyrer til enhver tid er aktuelle. 
 
Prosedyrer for legemiddelhåndtering.  
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I tråd med forskrift revideres prosedyrer for legemiddelhåndtering årlig av legemiddelrevisor.  
Et utvalg av HMS-prosedyrer, overordnede prosedyrer, prosedyrer for legemiddelhåndtering og 
avviksbehandling gjennomgås med alle ansatte på alle aktuelle tjenestesteder hvert kvartal. Det 
rapporteres kvartalsvis til bydelsdirektør på utført gjennomgang.  
 
Elektroniske avviks- og /klagesystem (Delta). 
Elektronisk avvikssystem er lett tilgjengelig for registrering av avvik, og kan benyttes av alle 
ansatte. Kvalitetsrådgiver gjennomgår månedlig alle avvik i legemiddelhåndtering, utarbeider 
oversikter og sammenligninger med foregående måned og gir enhetsleder tilbakemelding 
angående forbedring i tjenesten og/eller utvikling av nye prosedyrer. Bydelen har en egen 
kompetansegruppe tilknyttet kurs i legemiddelhåndtering. Gruppen har et sterkt fokus på kvalitet 
og forsvarlig legemiddelhåndtering. Bydelsoverlegen har en sentral plass i dette arbeidet. 
 
Kurs i legemiddelhåndtering gjennomføres 2 ganger pr år. 
Oppfølging og veiledning av ansatte etter kurs gjennomføres kontinuerlig i enhetene. 
 
Øvrige tilsyn  
Bydelen er fra tid til annen gjenstand for tilsyn fra blant annet fylkesmann, helsetilsyn og 
arbeidstilsyn. Kvalitetsrådgiver koordinerer arbeidet gjennom planlegging, tilrettelegging og 
oppfølging i samarbeid med tjenestene som er under tilsyn. I forarbeidet til hvert tilsyn 
gjennomgås de aktuelle tilsynskrav. Forarbeidet bidrar til en bevissthet på området. 
 


5.14 FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER 
 
Bydel Nordstrand har 29 registrerte og 6 nummererte kunstverk. Det er ikke mottatt nye kunstverk 
som krever registrering. 
 


5.15 REKRUTTERING AV LÆRLINGER 
 
Bydel Nordstrand har av kapasitetsmessige grunner ikke tatt inn lærlinger i 2009. Dette med 
bakgrunn i bydelens ressurssituasjon, både økonomisk og av personalmessige årsaker. Bydelen er 
godkjent som lærebedrift, og en vil i 2010 vurdere inntak av lærlinger. 
 


5.16 OPPFØLGING AV ANMERKNINGER FRA HELSE- OG SOSIALOMBUD 
 
Bydel Nordstrand mottok 03.04.2009 en henvendelse fra Helse- og sosialombudet hvor det 
etterspørres planer for videre arbeid knyttet til ombudets tilbakemelding for 2008. 
 
Bydelen besvarte henvendelsen i brev datert 01.07.2009 og bemerket følgende: 
Bydelen har nå påført direkte telefonnummer til sosialkonsulentene på samtlige vedtak. Det er 
ikke lengre telefontid, og telefonhenvendelser går til saksbehandler direkte eller via sentralbord. 
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I samarbeid med Service og forvaltningsenheten i bydelen har sosialsenteret gjennomgått et 
serviceutviklingsprogram våren 2009. Bydelen har fokus på mål om god service og arbeider aktivt 
for å utvikle tjenesten. 
 
En har som målsetning at arbeidet som utføres skal være i tråd med gjeldende lovverk og 
retningslinjer. Tilbakemeldinger knyttet til feil som måtte skje i tjenesten tas til etterretning. 
 
Bydel Nordstrand har om lag 413 kommunale boliger, inkludert boliger med døgnbemanning. I 
2008 mottok bydelens boligkontor 211 søknader om kommunal bolig inkludert søknader om bytte 
og fornying av leiekontrakt.. Det ble gitt avslag i 109 av sakene, i hovedsak på grunn av mangel 
på boliger i bydelen. 
 
De fleste som søker fornying av leiekontrakt får dette innvilget da de fremdeles fyller 
grunnkravene i henhold til Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Dette medfører at det blir få 
ledigstilte boliger. De fleste ledigstilte boliger blir tildelt til kvoteflyktninger som bydelen er 
pålagt å gi permanent bosetting i egen bydel. 
 
Bydel Nordstrand har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken i 2009, som bl.a. benyttes til å 
forsøke å komme til avtaler med private utleiere slik at vi kan bistå våre boligsøkere i arbeidet 
med å finne gode og botilbud. Bydelen har en forventning om at det skal gi resultater for våre 
brukere i form av bedre bistand til bosetting. 
 
Det er et tett og godt samarbeid mellom boligkontor og bydelens sosialkontor i situasjoner med 
felles brukere. 
 
Enhet for bestiller i Bydel Nordstrand hadde i 2008 4 klager på avslag om korttidsopphold og 12 
avslag om langtidsopphold i sykehjem. Bydel Nordstrand hadde i 2008 gjennomsnittlig 510 
sykehjemsplasser, hvorav 60 korttidsplasser. Bydelen har også i 2009 disponert 510 
sykehjemsplasser, hvorav 46 korttidsplasser. Bydelen tilstreber å ha en god kommunikasjon med 
brukere og pårørende slik at brukerne får tjenester tilpasset sine ønsker og behov for trygghet og 
nødvendig pleie og omsorg. I enkelte tilfeller har brukerne et ønske om sykehjem som ikke kan 
imøtekommes siden vedkommende ikke er i behov av slik pleie og omsorg som plass i sykehjem 
tilsier. I de fleste tilfeller har dette latt seg løse gjennom å tilby brukerne andre typer tjenester. 
  


5.17 GJELDSOFFERASSISTANSE 
 
Bydelen har en økonomisk rådgiver som er organisert i sosialsentervirksomheten. I tillegg har 
bydelens boligkontor kompetanse og muligheter for å tilby tjenesten til personer som er i 
målgruppen for refinansiering ved hjelp av startlån. Det er et svært tett og godt samarbeid mellom 
sosialsenteret og bydelens boligkontor opp mot brukere som er i målgruppen. 
 


5.18 ANDRE SPØRSMÅL FRA BYRÅD/BYSTYRET 
 
Bydelen er ikke kjent med at det er reist spørsmål fra byrådet/bystyret som ikke er besvart. 







 


  
 


 


 
 


Bydel Nordstrand             Vedlegg nr 2 
  


Investeringsregnskap på prosjektnivå 2009 
 
Investeringsprosjekter for kap 271 Byomfattende barnehager 
 


I II III IV V VI VII VIII IX X 
Prosjektnavn Prosjekt-


nummer 
Arts-


gruppe 
Bystyre-
vedtatt 
ferdig 
(kv/år) 


Faktisk/ 
forventet 


ferdig 
(kv/år) 


Dok. 3 
2009 


Regulert 
budsjett 


2009 (inkl. 
y.disp. fra 


2008 


Regnskap 
2009 


Avvik  
(VII-VIII) 


Kommentarer/årsak til avvik 


Barnehager – 
Inventar og utstyr 


105080 01 04/10 04/10 0 9 281 000 4 423 000 4 858 000 Se under 


 105080 04 04/10 04/10 0 0 837 000 -837 000  
 105080      5 260 000 4 021 000  
Sum kap. XXX       
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599  
 


Prosjekt 105080 gjelder Barnehager inventar og utstyr, kapittel 271 Byomfattende barnehageoppgaver 
 
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. 
 
Prosjektet ble i Byrådens sak  48/2009 tilført kr 7,618 mill kr.  Sett sammen med y.disp fra 2008 på 1,663 mill kr utgjør dette kr 9,281 mill kr. 
Det er postert 5,260 mill kr i 2009 slik at y.disp til neste år (2010) blir 4,021 mill kr. 
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		Byrådets fellesskriv (6/2009) til bydelene vedrørende årsberetningen (tidligere omtalt som årsmeldingen) fastslår at ”Årsberetningen fra bydelsutvalget er bydelenes tilbakemelding til byrådet og bystyret om bydelenes aktivitet innenfor de ulike tjenesteområder, og skal spesielt redegjøre for hvordan bystyrets overordnete mål er fulgt opp i den enkelte bydel”. ”Årsberetningen skal i tillegg være relevant for bydelsutvalgenes egen styring og planlegging av bydelens virksomhet”. 

		I årsberetningen skal bydelen berette om organisasjonen og kommentere i hvilken grad bystyrets og bydelens egne mål er oppnådd.

		Bydel Nordstrand søker å følge disse intensjoner og bydelens årsberetning bygger på interne rapporteringer av oppnådde resultater for økonomi og produksjon i forhold til budsjettet for 2009.  

		Bydel Nordstrand gikk inn i 2009 med flere store utfordringer. Sluttresultatet for 2008 viste et merforbruk på 23,6 mill kr. Avviket mellom budsjett og regnskap var på 18,1 mill kr i merforbruk, men i tillegg kom særskilte øremerkede midler på 5,5 mill kr som ble søkt overført til 2009. 

		Ut fra budsjettrammen for 2009 og budsjettforutsetninger fikk bydelen i tillegg et omstillingsbehov på 11,8 mill kroner da man ikke fikk fordele inndekking av merforbruk over 2 år som forutsatt i budsjettet for 2009.  Bydelsutvalget vedtok en budsjettjustering i tråd med kravene i økonomireglementet og innarbeidet det nye omstillingsbehovet i justert budsjett. Fra ledelsens side var det nødvendig med :

		 Korte intervaller for rapportering i forhold til vedtatte forutsetninger og om nødvendig med ytterligere korreksjoner for måloppnåelse.  

		 Klar og tydelig oppfølging av korrektive tiltak for å innarbeide budsjettbalanse 

		Bydel Nordstrand har i 2009 hatt et mindreforbruk på 0,4 mill kr, og i tillegg er 6,5 mill kr i særskilt øremerkede midler søkt overført til 2010. Regnskapsresultatet for 2009 er tilnærmet identisk med bydelens budsjett for 2009.  

		Bydelen hadde fram til 31.08.2007 vært organisert etter tradisjonell 3-nivå modell med avdelinger. Med virkning fra 01.09.2007 er 2-nivå modell (Resultatenhetsmodellen) implementert.  

		Dette er en organisasjonsmodell med to myndighetsnivåer hvor man tydelig skiller mellom strategisk (overordnet) nivå og tjenesteytende (drifts- og operativt) nivå. Formålet er å få så effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene som mulig. Det er lagt vekt på en flat struktur hvor det etableres direkte ledelseslinjer mellom tjenesteytende enheter og bydelsdirektør (bydelsdirektørteamet).  Med denne modellen mener man å kunne oppnå en mer effektiv forvaltning av bydelens økonomi.

		Erfaringene med modellen vurderes å være en god organisatorisk investering.  

		I løpet av 2009 har bydelen fortsatt arbeidet med utbygging av barnehager for å oppnå full barnehagedekningen. Dette har medført økning i antall ansatte innen denne sektoren. Som følge av disse endringene er antallet ansatte og årsverk økt i løpet av året. 

		01.01.2009

		31.12.2009

		Endring

		Ansatte

		1 413

		1499

		+ 86

		Årsverk

		864

		961

		+ 97

		                    Bydel Nordstrand

		                  Organisatorisk hovedstruktur

		                  (Resultatenhetsmodellen)

		Operativt nivå

		Bydel Nordstrand er organisert i 11 resultatenheter og 2 stabsenheter, ledet av bydelsdirektør og to assisterende bydelsdirektører. Organiseringen framkommer av organisasjonskartet over.  

		Hjemmesykepleien har vært pilot på Kompass og PDA – håndterminaler i 2008. Dette ble evaluert som vellykket og innført fast i 2009. Kompass er et styringssystem for riktig bruk av kompetanse.  

		*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon.

		Tabell 2.2.2

		Befolknings-

		utvikling

		Fødsler

		646

		640

		725

		693

		0-2 år

		1 887

		1 943

		1 862

		1 965

		4,30%

		4,60%

		3-6 år

		2 243

		2 257

		2 320

		2 408

		5,27%

		4,75%

		7-9 år

		1 660

		1 628

		1 610

		1 663

		3,64%

		3,03%

		10-17 år

		4 175

		4 286

		4 310

		4 272

		9,35%

		7,57%

		Sum 0-17 år

		9 965

		10 114

		10 102

		10 308

		22,55%

		19,94%

		Herav

		innvandrere *)

		815

		1501

		885

		826

		8,01%

		28,28%

		 *) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon.

		Tabell 2.2.3

		Befolknings-

		utvikling

		67 - 79 år

		3 829

		3 776

		3 724

		3 661

		8,01%

		6,28%

		80 - 84 år

		1 582

		1 505

		1 419

		1 342

		2,94%

		1,91%

		85 - 89 år

		892

		959

		984

		1 025

		2,24%

		1,41%

		90 år +

		449

		453

		482

		481

		1,05%

		0,75%

		Sum 67 år +

		6 752

		6 693

		6 609

		6 509

		14,24%

		10,35%

		Bydelens vurderinger:

		Bydelen har relativt små endringer i befolkningsutviklingen i forhold til aldersgrupper og i bydelens prosentandel sett opp mot Oslos prosentandel som utgjør bygjennomsnittet.

		Bydelen har fortsatt en tydelig større prosentmessig andel av befolkningen i aldersgruppene 0-17  og 67+ i forhold til bygjennomsnittet. Bydelen har også en tydelig mindre andel innvandrere enn bygjennomsnittet. 

		Den høye veksten i antall fødsler som ble meldt i årsberetning for 2008 er noe avtatt – men fortsatt høy i forhold til tidligere år.

		Utviklingen i andel prosentmessig befolkning i aldersgruppen 67+ er noe redusert i bydelen mens den er økende for bydelen totalt. Bydelen har en relativt sett større i befolkningsreduksjon enn bygjennomsnittet i aldersgruppene 67-79 og 80-84 år.

		2008

		2009

		Møter

		Saker

		Møter

		Saker

		POLITISKE UTVALG

		Bydelsutvalg

		10

		151

		8

		        123

		Arbeidsutvalg

		9

		124

		7

		        112

		Lokal klagenemnd

		1

		4

		0

		0

		Oppvekst/kulturkomité

		9

		71

		7

		           53

		Miljø/byutviklingskom.

		10

		73

		6

		55

		Andre utvalg/komiteer

		9

		71

		7

		79

		BRUKERUTVALG

		Eldreråd

		9

		72

		7

		78

		Råd for funksjons-hemmede

		9

		61

		7

		80

		Tilsynsutvalg alders- og sykehjem

		10

		10

		13

		13

		Andre utvalg/komiteer (ungdomsrådet) 

		9

		49

		9

		52

		Bydelens vurderinger:

		Det ble planlagt 9 møter i 2009. Imidlertid ble to møter avlyst på grunn av få saker. Ett møte ble avviklet over to dager på grunn av stort sakskart.Det ble avholdt 5 konferansemøter for BU-medlemmene (3 budsjettkonferanser høsten 2009,  1 resultatkonferanse i mars, og 1strategikonferanse i juni 2009).

		Brutto driftsutgifter

		Regnskap

		2008

		Oppr. budsjett

		2009

		Regulert

		budsjett

		2009

		Regnskap

		2009

		Avvik

		reg.bud./

		regnskap

		2009

		Funksjonsområde 1 

		107 713

		133 430

		111 026

		115 071

		-4 045

		Funksjonsområde 2 A

		331 884

		349 112

		377 149

		383 728

		-6 579

		Funksjonsområde 2 B

		114 011

		77 189

		84 153

		88 108

		-3 955

		Funksjonsområde 3

		735 579

		747 166

		756 110

		779 036

		-22 926

		Sum brutto utgifter, drift

		1 289 187

		1 306 897

		1 328 438

		1 365 943

		-37 505

		Funk. område 4, sosialhjelp

		34 405

		32 833

		32 460

		38 951

		-6 491

		Sum brutto utgifter drift + sosialhjelp

		1 323 592

		1 339 730

		1 360 898

		1 404 894

		-43 996

		Netto driftsutgifter

		Regnskap

		2008

		Oppr. budsjett

		2009

		Regulert

		budsjett

		2009

		Regnskap

		2009

		Avvik

		reg.bud./

		regnskap

		2009

		Funksjonsområde 1 

		86 936

		119 777

		97 523

		93 140

		4 383

		Funksjonsområde 2 A

		100 436

		96 561

		131 308

		120 724

		10 584

		Funksjonsområde 2 B

		88 773

		75 192

		82 455

		81 880

		575

		Funksjonsområde 3

		534 310

		549 025

		557 658

		563 729

		-6 071

		Sum netto utgifter, drift

		810 455

		840 555

		868 944

		859 473

		9 471

		Funk. omr. 4, sosialhjelp

		29 436

		27 933

		26 860

		29 416

		-2 556

		Sum netto utgifter drift + sosialhjelp

		839 891

		868 488

		895 804

		888 889

		6 915

		Bydelens vurderinger:

		Funk-sjon

		Funksjon

		Dok 3 2009

		Budsjett (just) 2009

		Regnskap 2009

		Avvik

		Særskilte overf.

		Avvik etter særsk. overf

		100

		Politisk styring og kontrollorganer

		922

		922

		832

		90

		90

		120

		Administrasjon

		20 414

		32 708

		25 188

		7 521

		-460

		7 061

		130

		Administrasjonslokaler

		5 025

		5 025

		3 845

		1 180

		1 180

		180

		Diverse fellesutgifter

		8 683

		8 683

		10 944

		-2 261

		-2 261

		190

		Interne serviceenheter

		43 182

		0

		0

		0

		0

		233

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		474

		495

		825

		-329

		-69

		-398

		241

		Diagnose, behandling, rehabilitering

		11 748

		12 592

		12 090

		502

		-5

		497

		242

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		19 960

		24 003

		23 821

		182

		-2 540

		-2 358

		243

		Tilbud til personer med rusproblemer

		2 676

		2 729

		3 474

		-745

		-745

		265

		Kommunalt disponerte boliger

		4 819

		4 815

		5 089

		-274

		0

		-274

		275

		Introduksjonsordningen

		1 595

		5 674

		5 536

		137

		-324

		-187

		283

		Bistand til etablering og opprettholdelse av egen

		0

		-282

		1 309

		-1 591

		-139

		-1 730

		335

		Rekreasjon i tettsted

		159

		159

		186

		-27

		-27

		385

		Andre kulturaktiviteter

		120

		0

		0

		0

		0

		Sum funksjonsområde 1

		119 777

		97 523

		93 139

		4 385

		-3 537

		848

		201

		Førskole

		92 252

		114 994

		74 967

		40 027

		-2 044

		37 983

		211

		Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604

		19 409

		17 728

		1 681

		-100

		1 581

		221

		Førskolelokaler og skyss

		-4 295

		-3 095

		28 029

		-31 124

		-31 124

		Sum funksjonsområde 2A

		96 561

		131 308

		120 724

		10 584

		-2 144

		8 440

		215

		Skolefritids tilbud

		0

		0

		-117

		117

		117

		231

		Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973

		5 107

		4 144

		963

		-631

		332

		232

		Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

		16 003

		16 178

		15 363

		814

		-202

		612

		244

		Barneverntjeneste

		12 765

		13 123

		12 529

		594

		594

		251

		Barneverntiltak i familien

		10 947

		11 107

		9 287

		1 820

		1 820

		252

		Barneverntiltak utenfor familien

		31 504

		36 941

		40 674

		-3 733

		-3 733

		Sum funksjonsområde 2B

		75 192

		82 456

		81 880

		575

		-833

		-258

		234

		Aktivisering eldre og funksjonshemmede

		34 860

		35 037

		32 666

		2 371

		0

		2 371

		253

		Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784

		313 593

		318 164

		-4 571

		0

		-4 571

		254

		Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende

		190 481

		196 436

		198 295

		-1 859

		0

		-1 859

		261

		Institusjonslokaler brukere under 67 år

		0

		0

		416

		-416

		-416

		733

		Transport (ordninger) for funksjonshemmede

		11 900

		12 591

		14 188

		-1 597

		-1 597

		Sum funksjonsområde 3

		549 025

		557 657

		563 729

		-6 072

		0

		-6 072

		281

		Økonomisk sosialhjelp

		27 933

		26 860

		29 416

		-2 556

		-2 556

		Sum funksjonsområde 4

		27 933

		26 860

		29 416

		-2 556

		0

		-2 556

		Sum alle funksjonsområder

		868 488

		895 804

		888 889

		6 916

		-6 514

		402

		Totalt har bydelen et mindreforbruk på 0,402 mill kroner. Ut fra en total budsjettramme  på 895,804 mill kroner avviker regnskapet med 0,045%  i forhold til tildelt ramme. Med andre ord er det et godt samsvar mellom totalt forbruk og total bevilget budsjettramme. 

		På hvert enkel funksjon og hvert enkelt funksjonsområde fremstår det ulike avvik.  De vesentlige avvik tilknyttet hver enkelt Kostra-funksjon kommenteres ved økonomitabeller for de enkelte funksjonsområder. 

		Det er i budsjettdokumentet for 2009 gjort en sammenligning basert på fordelt ramme etter tilleggsinnstilling. I bydelsdirektørens forslag til budsjett er det på FO1 totalt avsatt 60,8 mill kr til fellesutgifter som inndekning av merforbruk, lønnsoppgjør, IKT, revisjon og yrkesskadeforsikring.

		Budsjett 2009

		Fo1

		Fo2A

		Fo2B

		Fo3 

		Sum drift

		Fo4 

		Bydelen totalt

		Sum Bydelsramme pr funk. område etter Tilleggsinnstillingen

		86 861

		119 113

		88 641

		542 623

		837 238

		27 933

		865 171

		Sum Bydelsdirektørens forslag til budsjett 

		116 459

		96 562

		75 192

		549 025

		837 238

		27 933

		865 171

		Det er foretatt en vesentlig budsjettjustering i 2009.  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 innstrammingene ble budsjettjustert på de enkelte koststeder og motpost på 15,590 mill kroner ble budsjettert på eget koststed som midlertidig avsetning. I denne saken ble også budsjett for økonomisk sosialhjelp nedjustert.

		I regnskap for 2008 ble det utgiftsført netto 4,541 mill kroner til skolefritidsordning (Kostra-funksjon 215, funksjonsområde 2B oppvekst) mens dette var i sin helhet avviklet i 2009.

		Bydelens investeringer følger i eget vedlegg.

		Bydel Nordstrand henviser til Årsregnskap 2009.

		Tjenester innen funksjonsområde 1 omfatter helsetjenester for voksne, miljørettet helsevern, smittevern, psykisk helsearbeid og medisinsk faglig rådgivning. Videre inngår sosialsentervirksomheten med rådgivning og økonomisk hjelp, booppfølging, kvalifiserings- og sysselsettingstiltak for arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, iverksetting av behandlings- og omsorgstiltak for rusmiddelmisbrukere, samt bosettingsarbeid og introduksjonsprogram for flyktninger. Bydelenes ansvar for personrettede boligvirkemidler for vanskeligstilte på boligmarkedet omhandler tildeling av kommunale boliger, statlige og kommunale bostøtteordninger og Husbankens finansieringsvirkemidler for kjøp og utbedring av bolig.

		Det viktigste lovgrunnlaget er:

		o Lov om helsetjenesten i kommunen

		o Lov om vern mot smittsomme sykdommer

		o Lov om statlige tilsyn med helsetjenesten

		o Lov om sosiale tjenester m.v.

		o Lov om introduksjonsordning

		o Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

		Gjennomgå bydelenes internkontrollsystem innen miljørettet helsevern og smittevern.

		 Videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten gjennom oppfølging av lokale avtaler i bydelene.

		Arbeidet med miljørettet helsevern hjemles og beskrives i Lov om helsetjenesten i kommunene (khl), kap 4a, med tilhørende forskrift. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler har en egen forskrift. Arbeidet dreier seg om de faktorer i miljøet som til enhver tid kan ha innvirkning på helsen, direkte eller indirekte. Dette kan blant annet dreie seg om støy, utslipp, forurensning, luktplager, ulykker og skader.

		En vesentlig av bydelens arbeid med miljørettet helsevern oppstår på bakgrunn av publikumshenvendelser og klager. Hovedinntrykket ved oppsummering av henvendelsene i 2009 er at henvendelser og klager både er velbegrunnet og berettiget. Bydelens helsekonsulent samarbeider tett med Helse- og velferdsetaten (HEV), og kan rekvirere målinger av både støy, inneklima og luftkvalitet (partikkelanalyse). Noen klager fra publikum er blitt løst ved bistand fra HEV, mens de fleste har latt seg løse ved direkte kontakt med den som forurenser eller belaster omgivelsene. Det meste dreier seg om støy. 

		Den mest arbeidskrevende enkeltsaken har vært støy fra containerterminalen på Ormsund. For å kartlegge denne støyen, har Oslo Havn foretatt støymålinger siden mars 2009. Ved utgangen av 2009 gjenstår det å få avklart hvordan måledata kan presenteres og tolkes for å kunne brukes som grunnlag for dokumentasjon og eventuelle sanksjoner.

		I tillegg til arbeid som knytter seg til publikumshenvendelser og klager, innebærer miljørettet helsevern et ansvar for kontroll med og godkjennelse av barnehager, skoler og aktivitetsskoler. Status for alle skolene i bydelen ble gjennomgått i 2009, og det viste seg at flere skoler ikke var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av disse ble godkjent i 2009. Den fremdrift som er lagt for dette arbeidet, innebærer at alle skoler skal være godkjent innen utgangen av første kvartal 2010. I 2009 ble det også påbegynt et arbeid for å systematisere arbeidet med kontroll og godkjennelse av barnehager. Dette arbeidet fortsetter i 2010. 

		Tekningsgrunnlag fra miljørettet helsevern preger også arbeid med plan- og utbyggingssaker i bydelen, spesielt i forhold til trafikkproblematikk. Bydelen har stor gjenomgangstrafikk og stor planlagt byggeaktivitet. Det viktige i alle sammenhenger blir å sikre at risiko for ulykker og skader reduseres så langt det er mulig. 

		Fysio- og ergoterapitjenester til voksne og altmuligmannstjenester til hele befolkningen.

		Bydelens fysio-, ergo- og altmuligmannstjeneste bidrar til at funksjonshemmede og eldre kan fortsette å bo og klare seg i eget hjem.

		De kommunalt ansatte fysioterapeutene koordinerer fysioterapitilbudet til brukere som ikke kan motta tilbud ute på institutt. Henvendelsene blir vurdert ut fra høy, middels og lav prioritet. Alle hastesaker blir behandlet fortløpende.Brukerne får opptrening og motiveres og instrueres til selvtrening. De kommunalt ansatte fysioterapeutene søker også om ganghjelpemidler og enklere trygdefinansierte hjelpemidler.

		De privatpraktiserende fysioterapeutene gir primært fysioterapi på 4 fysikalske institutt. Bydelen har driftsavtale med 17 privatpraktiserende fysioterapeuter, fordelt på 13,56 hjemler.                   1,5 hjemmel fordelt på 7 fysioterapeutene gir også hjemmefysioterapitilbud.

		Ergoterapeutene tilrettelegger boligene og søker om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler for brukerne, samt vurderer, søker og følger opp hjelpemiddelsøknadene.

		Altmuligmennene håndterer alle de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene som det søkes om. De leverer, returnerer, monterer, reparerer og utfører service på hjelpemidlene. Brukere som har behov for hjelpemidler for å kunne komme hjem fra sykehus og korttidsopphold på sykehjem blir prioritert. Brukere med høy prioritet går først og ventetidene kan være lange for brukere med middels og lav prioritet, siden presset på tjenesten er stort.

		Altmuligmannstjenesten avvikles i bydelen 31.12 .2009. Tjenesten vil da inngå i en byomfattende hjelpemiddelteknisk tjeneste som legges til en etat under bydelsdirektøren i Bydel Bjerke. Når det gjelder søknad om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler skal bydelens brukere fortsatt henvende seg til bydelens ergo- og fysioterapeuter for vurdering av hjelpemiddelbehovet.

		Norskundervisning for kvinnelige innvandrere og flyktninger

		Bydel Nordstrand organiserer norskundervisning med samfunnskunnskap for  kvinner i samarbeid med AOF Oslo (Arbeidernes opplysningsforbund) og Oslo Voksenopplæring. En har i 2009 tilbudt seks kurs med til sammen 70 deltakere. Noen har deltatt på to kurs, slik at det dreier seg om ca 50 kvinner fra ca 20 ulike nasjoner. Deltakerne kunne gå på kurs fra 3 til 21 timer pr. uke. I tillegg ble det opprettet en praksisplassklasse, hvor deltakerne gikk tre hele dager på kurs, og var to dager ute i språkpraksis. Tre lærere underviste til sammen 57 timer pr uke.Norskundervisningen samarbeider med avdelingen Bølgen på Knausen barnehage, der det er plass til 12-18 barn, avhengig av barnas alder. Mens barna er i barnehagen deltar mødrene på kurs hos norskundervisningen. Det har vært venteliste til dette barnehagetilbudet gjennom hele 2009,og ved utgangen av året stod 8 barn på venteliste. Følgen av dette er at tilsvarende antall mødre ikke får deltatt på norskundervisning.

		Psykisk helsearbeid

		I forbindelse med at tjenesten i 2008 ble organisert etter bestiller/utførermodellen som bydelen for øvrig anvender, ble Enhet for Bestiller bydelens hovedkontakt mot spesialisthelsetjenesten. Seksjon for psykisk helsearbeid koordinerer og følger opp tiltak rundt enkeltpersoner, etter vedtak fra Enhet for bestiller. Det har tatt tid å etablere gode og effektive samarbeidsrelasjoner mellom Enhet for bestiller og seksjon psykisk helse. Bydelen har ansvar for å etablere individuelt tilpassede botiltak for utskrivningsklare pasienter innenfor målgruppen, noe som igjen gir bydelen store økonomiske utfordringer i en tid med stramme økonomiske rammer. 

		Bydelen har fortsatt en stor utfordring med å bygge opp tjenester til mennesker med psykiske lidelser i takt med nedbygging av de psykiatriske institusjonene og bosettingsansvaret for utskrivingsklare pasienter. Selv om bydelen nå har Herregårdsveien 4 og Marmorberget samlokaliserte boliger å tilby denne gruppen, er etterspørselen etter bemannede boliger økende. I den forbindelse ble det i 2008 nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere muligheten for mer effektiv bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger. Gruppens arbeid ble sluttført i 2009, resultatet av arbeidet forelå som et budsjettnotat for 2010.

		Bydelen har ansvaret for 13 omsorgsboliger med personalbase i Herregårdsveien.  Boligene er bemannet og benyttes til overnevnte formål. Det er et viktig virkemiddel for å klare å innfri de forpliktelsene bydelen har hatt og har fremover. Samtlige leiligheter er leid ut til personer som er i målgruppen. Herregårdsveien 4 har laveste omsorgsnivå for personer som er i behov for bemannet bolig.

		Bydelen disponerer omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser og har 15 samlokaliserte boliger med døgnbemanning i Marmorberget, hvorav tre plasser selges til bydel Søndre Nordstrand. Marmorberget samlokaliserte boliger tilbyr det høyeste omsorgsnivå til personer i målgruppen. I tillegg til boligene bydelen selv har driftsansvar for, kjøpes det også botilbud i institusjoner eller andre boformer gjennom Sykehjemsetaten eller fra andre bydeler og kommuner.

		Bydelene har ansvar for å bygge opp tjenester til mennesker med psykiske lidelser i takt med nedbyggingen av de psykiatriske institusjonene. Dette innebærer særlig utvikling av differensierte oppfølgings/omsorgstjenester knyttet til bolig, og aktiviseringstilbud med sikte på økt livskvalitet, som fordrer spesialiserte tiltak og kompetanse. 

		Seksjon for psykisk helsearbeid driver aktivitetshuset ”Gnisten”, som er et lavterskeltilbud til den delen av bydelens befolkning som har eller har hatt psykiske helseproblemer. I 2009 har aktivitetshuset ”Gnisten” utvidet sitt samarbeid til å gjelde flere tjenestesteder i bydelen, deriblant sosialsenteret. Det er i dag ett tett samarbeid mellom aktivitetshuset, bydelens booppfølgere og LAR-konsulent. (LAR – Legemiddelassistert rehabilitering).

		Sosialsentervirksomheten

		Sosialtjenesten har klienters selvhjulpenhet som hovedmål for virksomheten. Dette innebærer oppfølging av økonomisk sosialhjelp for å finne annen kilde til livsopphold, rådgivning med tanke på sysselsetting, behandling, trygdeytelser eller andre tiltak. Videreutvikling av arbeidet med individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester, både i det kommunale samarbeid og NAV-samarbeidet (sosial-, trygd- og A-etat), er et prioritert område. Det har vært arbeidet kontinuerlig med kvalitetssikring av rutiner og oppfølging for å sikre en mest mulig effektiv sosialhjelpsforvaltning. 

		Sosialsenteret har også et særskilt ansvar for å sørge for midlertidig botilbud for personer uten fast bolig. En har på grunn av manglende tilgang på plasser i godkjente døgnovernattingssteder, ved enkelte anledninger vært nødt til å benytte steder uten kvalitetsavtale. Sosialtjenesten driver booppfølging slik at personer som er uten bolig og har mangelfull bokompetanse kan mestre et selvstendig boforhold. Dette gjelder også personer skal etableres i bolig etter opphold i institusjon. 

		De to siste årene har det vært et tilfredsstillende bosettingsarbeid, bydelen lykkes også i 2009 med å bosette den tildelte kvoten med flyktninger. Dette stiller bydelen ovenfor store utfordringer da den kommunale boligmassen har liten gjennomstrømning. For øvrig har Boligbygg Oslo KF ikke kunnet skaffe nye boliger, blant annet som følge av høye priser i markedet. 

		Introduksjonsprogram for flyktninger 

		Lov om introduksjonsordning for flyktninger av 04.07.2003 regulerer rett og plikt til introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunene, og innebærer heldags virksomhet innen språkopplæring, kvalifisering og sysselsetting. Programmet går over to år og målet er at arbeidsføre flyktninger deretter er etablert i ordinært arbeid. I programperioden utbetales introduksjonsstønad, som er en skattepliktig ytelse knyttet til pliktig deltakelse i programmet. Bydelen har etablert introduksjonsprogrammet for flyktninger under Nordstrand sosialsenter og sosialsenterets flyktningkonsulent er tilknyttet programmet ved mottak og etablering av flyktingene. 

		Målgruppen for introduksjonsprogrammet er flyktninger bydelen mottar for førstegangs bosetting fra asylmottak eller flyktningleir, etter avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI). Ved årets slutt hadde introduksjonsprogrammet 42 deltakere som mottok introduksjonsstønad.

		Tiltak for rusmiddelmisbrukere

		I henhold til Lov om sosiale tjenester har sosialsenteret plikt til å påse at personer med rusmiddelproblemer får nødvendige hjelp. Dette innebærer blant annet at sosialsenteret må sørge for egnet institusjonsopphold for rusmiddelmisbrukere som ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv. Om lag en fjerdedel av sosialsenterets brukere har uttalt rusbruk og mange brukere i målgruppen har legemiddelassistert rehabilitering. Pr. 31.12.2009  bodde 33 brukere i Rusmiddeletatens tiltak. Dette fordrer tett oppfølging med tanke på motivering for behandling eller oppfølging i bolig/andre polikliniske tiltak. Stillingen som ruskonsulent ble opprettet fast fra 01.01.2007 og jobber målrettet og tett opp mot aktuelle brukere i samarbeid med sosialkonsulentene. Bydelen har i tillegg en LAR-konsulent finansiert med  prosjektmidler fra Fylkesmannen som er innrettet spesielt mot tiltaksarbeidet overfor målgruppen.

		Bydelen har en stor andel brukere med rusmiddelrelaterte problemer. Arbeidet knyttet til å utvikle og opprettholde kompetanse på dette området i bydelen har høy prioritet. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og bydelen innenfor dette området er godt. Ytterligere informasjon om bydelens arbeid med rusomsorg finnes under sosialsentertjenesten.

		Tabellen viser det arbeidet og den oppfølgingen som gjøres i bydelen knyttet til personer hvor rusmiddelmisbruk er kjent og uttalt.

		Uttalt rusavhengighet uten LAR

		Med LAR-behandling

		Totalt

		95

		65

		Booppfølging

		12

		12

		RME rehabilitering

		8

		4

		RME omsorgssenter

		9

		4

		Skadereduksjon RME

		16

		2

		Poliklinisk behandling

		10

		7

		Oppfølging ruskonsulent

		20

		3

		Oppfølging LAR konsulent

		0

		23

		Oppfølging MAR Oslo

		0

		7

		Behandling Helse Sør Øst

		12

		6

		Seksjon psykisk helse

		0

		1

		Tiltak via NAV

		11

		17

		Oppfølging sosialkonsulent

		75

		42

		Kommentar til behandling Helse Sør Øst. Det er registrert de som har vært inne til behandling i løpet av 2009.

		Individuell plan (IP)

		Retten til IP er hjemlet i blant annet sosialtjenesteloven, psykisk helsevernlov, kommunehelsetjenesteloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven. Ansatte får fortløpende opplæring i bruk av individuell plan og alle brukere med rett til IP får tilbud om dette. 

		Bokollektiv Oslo Øst

		Kollektivet er et byomfattende tiltak som administreres av Bydel Nordstrand. Institusjonen tilbyr langvarige opphold til voksne/eldre menn med langvarige rusmiddelproblemer, og som trenger en vernet bosituasjon.  De fleste beboere har langvarige opphold. Bokollektivet har 10 plasser, hvorav  bydelen disponerer en plass selv, mens de øvrige selges til andre bydeler. Bemanningen måtte i 2009 økes kraftig etter en inspeksjon fra Brann- og redningsetaten. Boligbygg Oslo KF iverksatte høsten 2009 en omfattende ytre rehabilitering av bygget av både brannverns- og øvrige hensyn. Det skal for øvrig igangsettes indre rehabilitering. 

		Boligkontoret

		Boligkontoret saksbehandler alle bostøtteordningene, Husbankens låne/støtteordninger for kjøp og utbedring av bolig og tildeling av kommunale boliger. Ny forskrift om kommunal bolig stiller krav til bydelene om inngåelse av samarbeidsavtale og oppfølging for søkere som trenger hjelpetiltak for å mestre et eget boforhold. Dette forutsetter tett samarbeid mellom Boligkontoret og de instansene i bydelen som har ansvar for oppfølgingen. Særlig gjelder dette samarbeid med sosialsenteret.

		Tall i 1000 kr.

		Netto driftsutgifter per KOSTRA-funksjon

		Regnskap

		2008

		Oppr. budsjett

		2009

		Regulert

		budsjett

		2009

		Regnskap

		2009

		Avvik

		reg.bud./

		regnskap

		2009

		100 Politisk styring 

		1 133

		922

		922

		832

		90

		110 Kontroll og revisjon

		120 Administrasjon

		32 490

		20 414

		32 708

		25 188

		7 521

		121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

		130 Adm. lokaler

		3 759

		5 025

		5 025

		3 845

		1 180

		170 Årets premieavvik

		180 Diverse fellesutgifter

		5 514

		8 683

		8 683

		10 944

		-2 261

		190 Interne serviceenh.

		0

		43 182

		0

		0

		0

		233 Annet forebyggende helsearbeid

		417

		474

		495

		825

		-329

		241 Diagnose, behandling og re-/habilitering

		11 100

		11 748

		12 592

		12 090

		502

		242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb.

		20 604

		19 960

		24 003

		23 821

		182

		243 Tilbud til personer med rusproblemer

		2 648

		2 676

		2 729

		3 474

		-745

		265 Kommunalt disponerte boliger

		4 013

		4 819

		4 815

		5 090

		-275

		273 Kommunale sysselsettingstiltak

		275 Introduksjonsordn.

		3 669

		1 595

		5 974

		5 536

		137

		276 Kvalifiseringsprogr.

		283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

		1 532

		0

		-282

		1 309

		-1 591

		301 Plansaksbehandling

		0

		0

		0

		0

		0

		302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering

		0

		0

		0

		0

		0

		315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

		0

		0

		0

		0

		0

		320 Kommunal næringsvirksomhet

		0

		0

		0

		0

		0

		333 Kommunale veier, nybygg, drift og vedlikeh.

		0

		0

		0

		0

		0

		334 Komm. veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak

		0

		0

		0

		0

		0

		335 Rekreasjon i tettsted

		-1

		159

		159

		186

		-27

		360 Naturforvaltning og friluftsliv

		0

		0

		0

		0

		0

		365 Kulturminnevern

		0

		0

		0

		0

		0

		377 Kunstformidling

		0

		0

		0

		0

		0

		380 Idrett og tilskudd til andre idrettsaktiviteter

		0

		0

		0

		0

		0

		385 Andre kulturakt.

		60

		120

		0

		0

		0

		386 Komm. kulturbygg

		0

		0

		0

		0

		0

		Sum netto utgifter *)

		86 936

		119 777

		97 523

		93 140

		4 383

		*) Overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B

		Bydelens vurderinger:

		Funk-sjon

		Funksjon

		Dok 3 2009

		Budsjett (just) 2009

		Regnskap 2009

		Avvik

		Særskilte overf.

		Avvik etter særsk. overf

		100

		Politisk styring og kontrollorganer

		922

		922

		832

		90

		90

		120

		Administrasjon

		20 414

		32 708

		25 188

		7 521

		-460

		7 061

		130

		Administrasjonslokaler

		5 025

		5 025

		3 845

		1 180

		1 180

		180

		Diverse fellesutgifter

		8 683

		8 683

		10 944

		-2 261

		-2 261

		190

		Interne serviceenheter

		43 182

		0

		0

		0

		0

		233

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		474

		495

		825

		-329

		-69

		-398

		241

		Diagnose, behandling, rehabilitering

		11 748

		12 592

		12 090

		502

		-5

		497

		242

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		19 960

		24 003

		23 821

		182

		-2 540

		-2 358

		243

		Tilbud til personer med rusproblemer

		2 676

		2 729

		3 474

		-745

		-745

		265

		Kommunalt disponerte boliger

		4 819

		4 815

		5 089

		-275

		0

		-275

		275

		Introduksjonsordningen

		1 595

		5 674

		5 536

		137

		-324

		-187

		283

		Bistand til etablering og opprettholdelse av egen

		0

		-282

		1 309

		-1 591

		-139

		-1 730

		335

		Rekreasjon i tettsted

		159

		159

		186

		-27

		-27

		385

		Andre kulturaktiviteter

		120

		0

		0

		0

		0

		Sum funksjonsområde 1

		119 777

		97 523

		93 140

		4 383

		-3 537

		848

		Totalt har ”Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø” et netto positivt avvik, dvs mindreforbruk på 4,383 mill kroner.  Av dette mindreforbruket utgjør kr 3,537 mill kroner ubrukte øremerkede midler – og når man trekker ut disse øremerkede midlene som overføres til 2010 gjenstår et positivt avvik på 0,848 mill kroner.

		Største avvik finner man på funksjon 120 Administrasjon hvor det er et mindreforbruk på hele 7,521 mill kroner.  Når man trekker ifra øremerkede midler utgjør avviket 7,061 mill kroner. Generelt er administrasjonsutgifter i tråd med budsjetterte utgifter, men særskilte årsaker bidrar til et vesentlig sluttavvik. Følgende hovedårsaker finnes til avvik: 

		 Midlertidig avsetning jfr budsjettjusteringssak juni 2009 bidrar med ”mindreforbruk” alene på  +15,560 mill kroner. 

		 Merutgifter tilknyttet bydelens fellesutgifter blant annet inndekking av merforbruk over 1 år i stedet for 2 år  utgjør - 11,8 mill kroner. Andre forhold tilknyttet bydel felles bidrar til å redusere dette merforbruket, blant annet merutgifter funksjon 180 Diverse fellesutgifter

		 Det er i tillegg noen tilfeller av at det er regnskapsførte utgifter på denne funksjonen mens det er blitt budsjettert på andre funksjoner.  Dette gjelder pensjonsutgifter på 0,648 mill. kroner, bydelshuset 0,730 mill kroner, enhet forbyggende tiltak 0,755 mill kroner, overtallige arbeidstakere 0,645 mill kroner og IKT-utgifter kr 0,705 mill kroner.

		Mindreforbruk tilknyttet funksjon 130 Administrasjonslokaler på 1,180 mill kroner må korrigeres jfr ovenstående med 0,730 mill kroner ført på funksjon 120 Administrasjon.

		Merutgifter tilknyttet diverse fellesutgifter under funksjon 180 på 2,261 mill kroner må ses i sammenheng med bydelens fellesutgifter nevnt under funksjon 120 Administrasjon.

		Kostra-funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig viser et merforbruk på kr 1,591 mill kroner. Merforbruket relateres til Boligkontoret som kun hadde et sluttavvik på 6.000 kroner. Utgiftene har hovedsakelig vært regnskapsført på funksjon 283 mens det har vært budsjettert på funksjon 242.

		Kostra-funksjon 242 Veiledning, råd og sosialt forebyggende viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2,358 mill kroner når man medberegner særskilte overføringer av øremerkede midler.  3,228 mill kroner tilknyttet Familieteamet er utgiftsført på denne Kostra-funksjonen jfr kostra-regler – men er blitt budsjettert som barnevernstiltak. I tillegg er 1,690 mill kroner budsjettert på denne funksjonen men utgiftsført på funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig. Med disse korreksjonene har Kostra-funksjonen et reelt merforbruk på 0,820 mill kroner. Hovedårsaken til dette merforbruket er tilknyttet merutgifter psykiatri.

		Kostra-funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer har et merforbruk på 0,745 mill kroner.  I sin helhet kan dette merforbruket knyttes til større kjøp av plasser til rusomsorg enn det som er blitt forutsatt i budsjettet.

		Obligatoriske måltall for funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten

		Resultat 2007

		Resultat 2008

		Måltall    2009

		Resultat 2009

		Avvik resultat - måltall

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

		79%

		100%

		80%

		100%

		+20%

		Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder

		75%

		100%

		95%

		100%

		+5%

		Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder

		23%

		70%

		80%

		69%

		-11%

		Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)

		3

		6

		0

		1

		+1

		Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting

		5

		6

		0

		6

		+6

		Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker

		83%

		88%

		95%

		91%

		-4%

		Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten

		60%

		64%

		70%

		*

		*

		* Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i Oslo kommune i 2009

		Bydelens vurderinger:

		Bydel Nordstrand ønsker ikke å benytte seg av døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale, men på grunn av for liten tilgang på døgnovernattingssteder med kvalitetsavtale, har en likevel i noen utstrekning måttet benytte seg av slike tilbud.

		Bydel Nordstrand har en utfordring med å effektuere vedtak om kommunale boliger på grunn av liten tilgang på ledige boliger i bydelen.

		Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4

		Resultat 

		2007

		Resultat 

		2008

		Resultat 

		2009

		Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

		769

		786

		853

		Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år

		2,70%

		2,67%

		2,77%

		Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år

		22,14%

		21,65%

		21,48%

		Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker

		44 206

		44 300

		45 744

		Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)

		5,2

		4,9

		4,8

		Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år

		4,8

		4,1

		3,7

		Andel mottakere med sosialhjelp/ introduksjonsstønad som hovedinntektskilde

		41,4%

		61,2%

		*

		Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.

		41,4%

		36,0%

		38,7%

		Bydelens vurderinger:

		Måltall 2009 (Måltallet defineres som det antall deltakere som er i kvalifiseringsprogrammet 31.12. inkl evt. i permisjon)

		0

		Registrerte søknader i 2009

		0

		Innvilgende søknader i 2009

		0

		Søknader vedtatt avslått

		0

		Antall deltakere som har vært i programmet i løpet av året

		0

		Deltakere 31.12. (Deltakere med kvalifiseringsstønad som løper inkl evt. i permisjon)

		0

		Droppet ut i 2009 (Antall vedtak om varig stans i stønad som følge av ikke avtalt uteblivelse fra tiltak i programmet)

		0

		 

		 

		Antall deltakere med kvp 31.12. som har mottatt supplerende sosialhjelp samtidig med kvalifiseringsstønad i løpet av siste tertial.

		0

		Bydelens vurderinger:

		Bydel Nordstrands kvalifiseringsprogram startet først opp 01.01.2010.

		Funksjonsområde 2 A omfatter kommunale og private barnehager og spesialpedagogiske tiltak gjennom pedagogisk fagsenter. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider og inkluderer åpne barnehager og familiebarnehager. 

		Alle barn i alderen 1-5 år skal få tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. Dette innebærer at kapasiteten i barnehagesektoren må overvåkes nøye fremover, og det må legges til rette for utvikling av differensierte tilbud.

		Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges. Bydelen fortsetter arbeidet med å videreutvikle det pedagogiske innholdet i alle kommunale og private barnehager i tråd med veilederen ABC 1-2-3.

		Barnehagene har fokus på å styrke barnas mulighet for språkutvikling.

		Befolkningsframskriving for Oslo og Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2008 – 01.01.2010 viser en økning av antall barn i alderen  0 – 5 år  fra 3.663 til 3.915 ( 6,9 % økning). Dette innebærer en forventet økning på 252 barn. Pr 15.11.2009 var det registrert 352 barn på søkerliste til barnehageplass, hvorav 324 er 1-2 år. 

		Pr 15.11.2009 var det registrert 2.787 barn fra bydelen med plass i barnehage. I tillegg hadde 202 barn, med bostedsadresse i bydelen, barnehageplass i andre bydeler. 48 barn benyttet seg av plass i de to åpne barnehagene. Steinspranget barnehage som var etablert i midlertidige lokaler var forventet å flytte inn i permanente lokaler i desember 2008. Innflytning i nye lokaler ble forsinket og barnehagen flyttet inn i nye lokaler permanente lokaler først i mars 2009

		I løpet av 2009 ble det opprettet i alt 431 nye barnehageplasser. Bydelens økning av antall barnehageplasser skyldes delvis kommunal utbygging av nye barnehager og utnyttelse av ledig kapasitet i eksisterende barnehager. Det ble lagt ned 16 plasser i private familiebarnehager i 2009. 

		Bydelens utbygging i 2009 har generert et stort behov for flere førskolelærere. Med tillegg av 44 pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager som hadde midlertidig dispensasjon fra  kravet om førskolelærerutdanning, vil rekrutteringsarbeidet i tiden fremover blir enda mer krevende og må ha høy prioritet. 

		Enhet for barnehager har etablert en opplærings- og rekrutteringsgruppe bestående av enhetsleder for barnehager, leder av pedagogisk fagsenter og styrere fra kommunale og private barnehager. Opplærings- og rekrutteringsgruppen har ansvar for opplæringstiltak i tråd med målsettinger i rammeplanen. Fylkesmannen har gitt midler til kompetansehevingstiltak for å implementere rammeplanen i barnehagene. Dette er et arbeid som inngår i en nasjonal plan for perioden 2006 –2010. Alle tilbud om kompetansehevende kurs og seminarer omfatter både private og kommunale barnehager i bydelen. 

		Bydelen har veiledning av nyutdannede førskolelærere som et ledd i sosialiseringen til yrket og til arbeidsplassen. Bydelen har inngått gjensidig og forpliktene samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo hvor noen av målene er å utvikle praksisarenaer som skal bidra til en kvalitativ god profesjonsutdanning og hvor barnehagenes praksisfelt kan være arena for forsknings- og utviklingsarbeid. Samtidig med utviklingen av en mer langsiktig strategi, skjer det hele tiden konkret rekrutteringsarbeid i bydelen. Bydelen har nå 12 studenter (assistenter) som tar arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (AbF). Ordningen med 90% lønn, 70% arbeid i barnehagen og studier 30% utløser bindingstid i Oslo kommune. Bydelen skal bistå med praktisk tilrettelegging og oppfølging av studentene, samt  ha veiledningsansvar. Interessen for arbeidsrelatert førskolelærerutdanning er meget stor i bydelen. 

		Rekrutteringstiltakene er knyttet opp mot 5 hovedområder:

		1. Rekruttering til førskolelærerstudiet

		2. Tiltak i utdanningen for å hindre studiefrafall

		3. Rekruttering til studiet fra barnehagen

		4. Sikre at førskolelærere blir værende i barnehagen

		5. Stimulere til å få førskolelærer tilbake til studiet.

		 Bydelen har 28 øvingslærere som tar imot studenter i praksisperioden. Bydelen har iverksatt tiltak for å rekruttere flere øvingslærere. Erfaringsvis søker mange av studentene jobb i øvingsbarnehagen etter endte studier.

		 Representanter for barnehagene har deltatt på rekrutteringsdagene som arrangeres av HiO med faglige foredrag og stands med presentasjon av bydelen og barnehagene. 

		 Alle barnehager har deltatt i nærværsprosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter med mål om redusert sykefravær.

		 Bydelen har etablert faglige nettverk for styrerne i kommunale og private barnehager.  

		 Inspirerende læringsmiljø for liten og stor

		 Barnehagen som lærende organisasjon

		 Løft for barn og voksne

		 Barns medvirkning

		 Inkludering av barn med spesielle behov

		 Motivasjon og arbeidsglede

		 Digitale verktøy i barnehagen

		 Språkvansker hos barn

		 Overgang fra barnehage til skole – ”fra eldst til yngst”

		I tillegg arbeides det med å utvikle et eget lederutviklingsprogram for styrere og stedfortredere.

		Bydelen er knyttet opp mot Høgskolen i Oslo vedrørende veiledning av nyutdannede førskolelærere. Dette er et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet for å få førskolelærere til bydelen.

		Bydelen selger veiledningstjeneste til 16 private familiebarnehagegrupper, forankret i Lov om barnehager og forskrift som omhandler familiebarnehager.

		Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges. Bydelen fortsetter arbeidet med å videreutvikle det pedagogiske innholdet i alle kommunale og private barnehager i tråd med veilederen A,B,C og 1,2,3.

		Grunnleggende norskkunnskaper ved skolestart

		Det er etablert et tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon, pedagogisk fagsenter og barnehage om ” språk 4”. Et av tiltakene er gruppetilbud for barn uten barnehageplass. Målet er å sikre god språkforståelse/opplæring før skolestart. Barna er noen timer i barnehage sammen med andre barn og får grunnleggende begrepsinnlæring og generell språkopplæring. Tilbudet er knyttet til Knausen barnehage. Bydelen ønsker å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole og gjennom gode rutiner skape en god overgang for barn når de begynner på skolen.

		Pedagogisk Fagsenter arbeider med barn fra 0 –6 år med spesielle behov og deres familier. Pedagogisk Fagsenter bistår alle barnehager i bydelen, både private og kommunale. 

		Pedagogisk fagsenter arbeider for 

		 å bidra til at barn med spesielle behov får en god utvikling på områder som språk, motorikk, sosial kompetanse og kognitiv utvikling.

		 å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilpasset barnehagetilbud, som gir mulighet for mestring og utvikling, sosialt samspill og lek med andre barn.

		 å styrke barnehagens språkmiljø.

		Pedagogisk Fagsenter fatter vedtak etter Opplæringslovens § 5-7.  

		Enhetsleder for forebyggende arbeid fatter det endelige vedtaket. For å kvalitetssikre det spesialpedagogiske tilbudet, er det opprettet et drøftingsteam med medlemmer fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) , leder og 2 fagkonsulenter fra Pedagogisk Fagsenter. Dette er et forum for lavterskeldrøfting der barnehager, helsestasjoner og andre samarbeidspartnere kan møte for å ta opp problemstillinger rundt barn en er bekymret for. 

		I 2009 har Fagsenteret fokusert på arbeidet med språklig mangfold i bydelens barnehager. To av fagsenterets pedagoger jobber hovedsakelig med språkstimuleringsarbeid. Det er utarbeidet et idéhefte til bruk i barnehagene, som gir tips til aktiviteter som fremmer språkinnlæringen. Det er kjøpt inn språkmateriell til bruk i språkgruppene, samt faglitteratur og barnebøker på ulike språk.  Fagsenteret setter i gang og driver språkgrupper. I 2009  har fagsenteret hatt 20 –25 språkgrupper ukentlig, samtidig som det gis veiledning til barnehagepersonalet i dette viktige arbeidet.

		Tall i 1000 kr.

		Netto utgifter per KOSTRA-funksjon

		Regnskap

		2008

		Oppr. budsjett

		2009

		Regulert

		budsjett

		2009

		Regnskap

		2009

		Avvik

		reg.bud./

		regnskap

		2009

		201 Førskole

		67 969

		92 252

		114 994

		74 967

		40 027

		211 Styrket tilbud til førskolebarn

		10 420

		8 604

		19 409

		17 728

		1 681

		221 Førskolelokaler og skyss

		22 047

		-4 295

		-3 095

		28 029

		-31 124

		Sum netto utgifter *)

		100 436

		96 561

		131 308

		120 724

		10 584

		*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B

		Bydelens vurderinger:

		Funk-sjon

		Funksjon

		Dok 3 2009

		Budsjett (just) 2009

		Regnskap 2009

		Avvik

		Særskilte overf.

		Avvik etter særsk. overf

		201

		Førskole

		92 252

		114 994

		74 967

		40 027

		-2 044

		37 983

		211

		Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604

		19 409

		17 728

		1 681

		-100

		1 581

		221

		Førskolelokaler og skyss

		-4 295

		-3 095

		28 029

		-31 124

		-31 124

		Sum funksjonsområde 2A

		96 561

		131 308

		120 724

		10 584

		-2 144

		8 440

		Totalt har ”Funksjonsområde 2A Førskole” et netto positivt avvik, dvs mindreforbruk på 10,584 mill kroner.  Av dette mindreforbruket utgjør kr 2,144 mill kroner ubrukte øremerkede midler – og når man trekker ut disse øremerkede midlene som overføres til 2010, gjenstår et positivt avvik på 8,440 mill kroner.

		Funksjon 201 Førskole og 221 Førskolelokaler bør vurderes i sammenheng. Regnskapet viser et riktig forbruk på funksjonene, men budsjettmessig er det skjevheter.  Totalt avvik for ordinær førskole (barnehager) er et mindreforbruk på 6,859 mill kroner når man korrigerer for særskilt øremerkede midler som overføres til 2010. Hovedårsaken til dette mindreforbruket er en bedre kompensasjonsordning for husleie i nye barnehager enn forutsatt i budsjettet.  I tillegg har det vært et nøkternt forbruk innen barnehagesektoren.

		Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn gjelder Pedagogisk fagsenter og har et netto mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 1,581 mill kroner.  Hovedårsaken til mindreforbruket er høyere kompensasjoner enn budsjettert.

		Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2 A 

		Resultat 2007

		Resultat 2008

		Måltall    2009

		Resultat 2009

		Avvik prognose - måltall

		Andel barn 1-5 år med barnehageplass

		89,4%

		91,7%

		87,0%

		96% 

		+9%

		Andel barn 1-2 år med barnehageplass

		Andel barn 3-5 år med barnehageplass

		Barn 1-2 år med barnehageplass

		Barn 3-5 år med barnehageplass

		Antall styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager

		Ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskoleutdannelse

		Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskoleutdannelse som har annen pedagogisk utdannelse

		Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til innvandrerbarn 0-5 år

		Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage

		Bydelens vurderinger:

		Bydel Nordstrand nærmer seg full barnehagedekning takket være en omfattende kommunal utbygging og merutnyttelse av eksisterende barnehager. Utbyggingen genererer et stort behov for pedagogiske ledere som en ikke har hatt mulighet til å fylle med førskolelærere. En har dermed måttet gi mange dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdanning. Det er for øvrig tilfredsstillende å se at andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage er sterkt økende.

		Funksjonsområde 2B omfatter forebyggende arbeid for barn og ungdom, fritidsklubber/ungdomstiltak, forebyggende barnevern og tiltak for barn under omsorg, samt helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

		Barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid av et barnevern med kvalifiserte medarbeidere. Tjenesten skal kjennetegnes ved effektiv saksbehandling, god ressursutnyttelse og rettsikkerhet. Barnevernet skal bruke familieråd som  metode i beslutningsprosesser. Barnevernets familieteam skal videreutvikles til å bli et godt lokalbasert tiltak. 

		Barneverntjenestens familieteam startet opp 02.01.2007. Teamet jobber med endringsarbeid og kompenserende arbeid i familier. Teamet ble utvidet med tre årsverk i 2009, til totalt syv årsverk.

		Teamet vurderes å være et godt alternativ til kjøp av tiltak fra eksterne leverandører. 

		Barneverntjenesten har  etablert lokal oppfølging av ungdom på hybel istedenfor å kjøpe dette fra eksterne leverandører. Dette er gjort ved å engasjere miljøarbeider til enkeltungdommer for å hjelpe til med å finne bolig, og gi støtte og hjelp i etterkant. Barneverntjenesten har god erfaring med dette tiltaket selv om tilgangen på hybler har vært begrenset.

		Barneverntjenesten deltar i effektiviseringsnettverk i regi av HEV. Dette videreføres i 2010.

		Barneverntjenestens deltar i implementeringen av bydelens ”ADHD-kjede”, og er siden  2008 fast medlem i habiliteringsteamet for barn.

		Bydelens deltagelse i prosjektet ”Psykiatri i skolen” har ført til at barnevernkonsulentene som deltar i prosjektet har etablert en tettere kontakt med enkelte skoler i form av drøftingsmøter.

		Barneverntjenesten har fullført  13 adopsjonssøknader med tanke på utenlandsadopsjon.

		Samarbeidet med politiet er intensivert i forbindelse med det sentrale tiltaket ”unge gjengangere”.

		Ansvaret for skolefritidsordningene (SFO) ble 01.08.2008 overført til Utdanningsetaten. Bydelens bestillerenhet kjøper likevel tilbud til enkelte elever utover ordinær SFO-alder, men dette skjer da under Kostra-funksjon 234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede 

		Bydel Nordstrand har samlet det kommunale tilbudet til barn og unge på Lambertseter fritidsklubb. Aktivitetstilbudet består i første rekke av ungdomsklubb og juniorklubb med i alt 3-4 åpningskvelder pr. uke. Aldersgruppene er henholdsvis 10-12 og 13-19 år. 

		Med de åpne kveldene og gruppevirksomhetene (danseklubber, bandøving, bandinstruksjon, rapping, filmklubb, skateboard) har klubben aktiviteter gjennom hele uken., også i helgene. Filmklubben drives i samarbeid med Utekontakten. Videre samles bydelens Ungdomsråd i fritidsklubbens lokaler.

		Ungdoms- og juniorklubben, i samarbeid med Utekontakten, arrangerer ulike større arrangementer: Ungdommens Kulturmønstring, Bydelsdagene (barne- og ungdomsdelen),  Lambertseter LIVE rock-/rap-konsert ca. 6 ganger i året og et film-multimediaprosjekt som er i oppstartfasen og som arrangeres med tilskudd fra DnB NOR sparebankfond. Tilbudene benyttes av barn- og unge fra hele bydelen. Ulike organisasjoner har tilbud om å benytte klubbens lokaler: Koranlesning for barn med pakistansk bakgrunn, Koranlesning for barn med somalisk bakgrunn. Sistnevnte ønsker nå å inkludere leksehjelp. I tillegg driver avdelingen ”Kjeller’n juniorklubb” i bydelsadministrasjonen i samarbeid med Nordstrand Lions, Nordstrand Vel og Ungdomsrådet.

		SLT er en modell for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak blant barn og unge. I Oslo kalles samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt SaLTo (”Sammen lager vi et tryggere Oslo”). Formålet er å bekjempe barne- og ungdomskriminaliteten, samt samordne og strukturere samarbeidet internt i kommunen og mellom Oslo kommune og andre statlige instanser. SaLTo-modellen skal bidra til å videreutvikle og formalisere samarbeidsstrukturene og sikre at tjenester og tiltak forebygger mer effektivt. I 2008 har det jevnlig vært avholdt møter på styrings-, koordinerings- og utførernivå, og det har vært igangsatt ulike tiltak. Eksempler på dette er Unge gjengangere, Trygghetsprogram/ offeroppfølging, kursing og opplæring, Unge og rus – rusforebyggende program i skolen, konflikthåndteringsnettverk SaLTo Syd. 

		Tall i 1000 kr.

		Netto utgifter per KOSTRA-funksjon

		Regnskap

		2008

		Oppr. budsjett

		2009

		Regulert

		budsjett

		2009

		Regnskap

		2009

		Avvik

		reg.bud./

		regnskap

		2009

		215 Skolefritidstilbud

		4 541

		0

		0

		-117

		117

		222 Skolelokaler og skoleskyss

		4 044

		0

		0

		0

		0

		231 Aktivitetstilbud for barn og unge

		3 819

		3 973

		5 107

		4 144

		963

		232 Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste

		15 265

		16 003

		16 178

		15 363

		814

		244 Barneverntjeneste

		11 489

		12 765

		13 123

		12 529

		594

		251 Barneverntiltak i familien

		9 580

		10 947

		11 107

		9 287

		1 820

		252 Barneverntiltak utenfor familien

		40 035

		31 504

		36 941

		40 674

		-3 733

		Sum netto utgifter *)

		88 773

		75 192

		82 456

		81 880

		575

		*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B

		Funk-sjon

		Funksjon

		Dok 3 2009

		Budsjett (just) 2009

		Regnskap 2009

		Avvik

		Særskilte overf.

		Avvik etter særsk. overf

		215

		Skolefritids tilbud

		0

		0

		-117

		117

		117

		231

		Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973

		5 107

		4 144

		963

		-631

		332

		232

		Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

		16 003

		16 178

		15 363

		814

		-202

		612

		244

		Barneverntjeneste

		12 765

		13 123

		12 529

		594

		594

		251

		Barneverntiltak i familien

		10 947

		11 107

		9 287

		1 820

		1 820

		252

		Barneverntiltak utenfor familien

		31 504

		36 941

		40 674

		-3 733

		-3 733

		Sum funksjonsområde 2B

		75 192

		82 456

		81 880

		575

		-833

		-258

		Bydelens vurderinger:

		Totalt har ”Funksjonsområde 2B Oppvekst” et netto positivt avvik, dvs mindreforbruk på 0,575 mill kroner. Av dette mindreforbruket utgjør kr 0,833 mill kroner ubrukte øremerkede midler – og når man trekker ut disse øremerkede midlene som overføres til 2010, gjenstår et negativt avvik på 0,258 mill kroner.

		Kostra-funksjon 252 Barnevernstiltak utenfor familien viser et totalt merforbruk i forhold til budsjett på kr 3,733 mill kroner. Mens Kostra-funksjon 251 Barnevernstiltak viser et netto mindreforbruk på 1,820 mill kroner. Det er viktig å påpeke at barnevernstiltak tilknyttet Familieteamet er utgiftsført jfr Kostra-regler på funksjon 242 (funksjonsområde 1) – og disse utgjør en merutgift der på kr 3,228 mill kroner.  

		Kostra-funksjon 244 Barnevernstjeneste, dvs barnevernadministrasjon, viser et totalt mindreforbruk på 0,594 mill kroner. Barneverntjenesten har samlet, inklusive Familieteamet, et netto merforbruk i forhold til budsjett på 4,547 mill kroner. Merforbruket skyldes høyere aktivitet og pris enn forutsatt i budsjettet.

		Positivt avvik på funksjon 215 Skolefritidstilbud skyldes etteroppgjør tilknyttet SFO i 2008.  

		Funksjonene ”231 Aktivitetstilbud barn og unge” og ”232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste” viser mindreforbruk på henholdsvis 0,332 mill kroner og 0,612 mill kroner når det korrigeres for særskilte øremerkede midler. I tillegg må det korrigeres for kr 0,489 mill kroner pga ulike funksjoner mellom budsjett og regnskap slik at totalt mindreforbruk på disse funksjonene er 0,455 mill kroner. Mindreforbruket knyttes til fysioterapi og fritidsklubb.

		Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2 B – Barnevern

		Resultat 2007

		Resultat 2008

		Måltall    2009

		Resultat 2009

		Avvik resultat - måltall

		Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.

		86%

		79%

		100%

		52%

		-48

		Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.

		99%

		98%

		100%

		97%

		-3

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

		2,9

		2,8

		4

		2,9

		-1,1

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

		3,1

		3

		4

		2,7

		-1,3

		Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk 

		pr fosterbarn

		3,6

		4

		4

		3,6

		-0,4

		Bydelens vurderinger:

		Bydel Nordstrand har hatt stort fokus på fristoversittelser i undersøkelsessaker. Etterslepet av undersøkelsessaker fra tidligere år og en økning av antall undersøkelsessaker, samt kompleksiteten i sakene, har ført til at fristoversittelser i undersøkelsessakene har økt betraktelig i 2009.

		Det opprettes 2 nye saksbehandlerstillinger i 2010 for å øke barnevernets kapasitet.

		Bydelen har fokus på oppfølging av fosterhjem. Det er fortsatt vanskelig å få fosterhjemskommunene til å skaffe tilsynsfører og gjennomføre tilsynsbesøk i henhold til lovkrav.

		Bydelen engasjerer nå i større grad profesjonelle aktører som tilsynsførere. Det kreves et kontinuerlig oppfølgingsarbeid fra saksbehandler for å sørge for at tilsynsbesøkene gjennomføres i henhold til kravene, og at rapporter blir mottatt. Oppsigelser og sykdom hos tilsynsfører eller fosterfamiliene er medvirkende årsak til at bydelens tilsynsansvar ikke er utført 100% i henhold til lovkrav. Avviket på gjennomførte oppfølgingsbesøk oppstår når planlagte besøk av ulike årsaker avlyses, og man ikke får tid til å erstatte disse, samt at mottatt tilsynsrapporter ikke er mottatt tidsnok før årsskiftet. I noen saker er antallet tilsynsbesøk redusert til to i henhold forskriften for fosterhjem, slik at gjennomsnittlig antall besøk blir lavere enn fire.

		Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år) barneverntjenesten

		Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år

		Antall barn i tiltak i familien i løpet av året

		Antall barn i tiltak i familien pr. 31.12.

		Antall barn i tiltak utenfor familien pr. 31.12.

		Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet*

		Brutto driftsutgifter per barn (f 244)

		Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f 251)

		Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f 252)*

		Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året

		Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner

		Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon 

		Kilde SSB/Kostra – Barnevern, bydel – nivå 2. Nøkkeltall over gjennomsnitt for bydelene.

		* Medregnet samtlige utgifter og derfor ikke sammenlignbart med andre kommuner som kun betaler egenandel til staten for institusjonsplasser.

		Bydelens vurderinger:

		Det spørres her etter Kostra-størrelser for 2009 som ikke er klare fra SSB pr dags dato. Vi har vært i kontakt med SSB, og de kunne ikke levere foreløpige tall, og de var også skeptiske til det vi kunne få til på egen hånd. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til tallene. På den annen side er ikke økningen noen overraskelse, siden alvorlighetsgraden i sakene har vært klart økende samtidig som antall saker har økt.

		Bydelen har hatt stort fokus på å bruke lokalbaserte tiltak i familien (Familieteamet). Dette viser seg ved at utgiftene til tiltak i familien er blitt redusert (f 251). I tillegg har bydelen redusert antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner. 

		Funksjonsområdet omfatter følgende tjenester:

		 Hjemmesykepleie 

		 Hjemmehjelp

		 Omsorgslønn

		 Brukerstyrt personlig assistanse

		 Trygghetsalarm

		 Eldresenter 

		 Omsorgsboliger 

		 Alders- og sykehjem

		 Dagsenter til eldre og funksjonshemmede

		 Boliger/dagtilbud/arbeidstilbud og fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede

		 Avlastning til funksjonshemmede

		 Støttekontakt 

		 Transporttjenesten for forflytningshemmede (TT)

		 Innkreving av egenandeler og vederlag

		Det viktigste lovgrunnlaget er:

		- Lov om helsetjenesten i kommunene 

		- Lov om sosiale tjenester m.v.

		- Lov om helse, miljø og sikkerhet

		- Lov om pasientrettigheter

		- Lov om helsepersonell

		Ulike forskrifter, rundskriv og retningslinjer for Oslo kommune.

		Bestillerenhetens hovedmål for 2009 har vært:

		 Tjenestene til eldre og funksjonshemmede har som mål å tilrettelegge for at eldre og funksjonshemmede i størst mulig grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet.

		 Bydelen skal tilrettelegge for at mennesker med funksjonshemminger skal gis likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnslivet.

		 Det skal ytes tilstrekkelig tjenester i form av pleie, omsorg, praktisk bistand og avlastning i hjemmet. 

		Bestillerenhetens delmål for 2009 har vært:

		 Det legges opp til en reduksjon gjennom året til 498 sykehjemsplasser. Reduksjon skal tas ved å heve innslagspunktet for tildeling av sykehjemsplass.

		 Heve innslagspunktet for tildeling av hjemmesykepleie og praktisk bistand.

		 Tildelingsstandarden i bydelen vil tilsi at man tilbyr tjenester etter LEON-prinsippet (Lavest Effektive Omsorgs Nivå). 

		 Økt kvalitet og raskere responstid på korttidsplass i sykehjem – gir plass til flere.

		 Gi brukere som har et tilrettelagt botilbud individuelt tilpasset bistand og kvalitet på tjenestene de mottar.

		 Enhet for hjemmetjenester skal arbeide for å bedre kvaliteten på pleie- og omsorgstjenesten til både eldre og yngre brukere.

		 Enhet for hjemmetjenester skal ha en brukerorientert og effektiv tjeneste med nødvendig og tilstrekkelig kvalitet og med stor grad av trivsel for de ansatte. 

		 Brukerne skal gis en nødvendig pleie – og omsorgstjeneste slik at de kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. 

		 Tilby rett hjelp til den enkelte bruker til rett tid

		 Gjennomføre prosjekt Kompass i et distrikt

		 Gjennomføre prosjekt – håndterminaler PDA

		 Heve kompetansen hos de ansatte

		Enhet for bo- og dagtilbud sine hovedmål for 2009 har vært:

		 Tjenestemottakere har et tilrettelagt botilbud, individuelt tilpasset bistand og kvalitet på tjenestene de mottar.

		 Fremme trivsel, egenmestring, selvstendighet og selvbestemmelse for den enkelte basert på individuelle forutsetninger og behov.

		 Tilstrebe tjenesteyting som baseres på faglige kunnskaper og etter metoder som er målrettede, systematiske og velprøvde.

		 Sikre god dialog og samhandling med pårørende og andre

		 Ansatte trives, opplever anerkjennelse og faglig utvikling dvs ansatte med rett kompetanse på rett sted 

		 Tilby gode arbeidsplasser med fokus på godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og kompetent ledelse

		 Gjennomføre prosjekt Kompass i alle boliger

		Det var i budsjettet for 2009 lagt opp til en ambisiøs nedtrappingsplan for sykehjemsplasser med et gjennomsnitt på 498. Ved utgangen av året hadde en gjennomsnittlig brukt 510 plasser. 

		Bydelen har en høy befolkningsandel på 85år+ og  90år+. Mange eldre blir demente og/eller får andre store omsorgsbehov. Dette medfører økt behov for institusjonsplasser. Det blir i større grad enn tidligere satt i gang behandling av sykdommer hos eldre og de skrives tidligere ut av sykehus enn før  med behov for fortsatt medisinsk oppfølging. Dette medfører igjen økt behov for korttidsopphold. Mange av de som tildeles korttidsopphold etter opphold i sykehus er så syke og pleietrengende at de må innvilges vedtak om langtidsplass ved sykehjem etter at oppholdet ved korttidsavdelingen er avsluttet. 

		Bydelen fikk som en forsøksordning i 2008 – 2009 fem rehabiliteringsplasser til disposisjon ved rehabiliteringssenteret Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea i Spania. Bydelen fikk midler til å dekke disse plassene i 2008 –2009 for å evaluere effekten av rehabilitering i Spania.

		Bydelen har ikke tilbud om omsorgsboliger med bemanning. Det ble i 2008 igangsatt planlegging av Omsorg + i Ljabruhjemmets lokaler, slik at behovet for langtidsplasser i sykehjem ville kunne reduseres på sikt. Arbeidet har fortsatt i 2009 med planleggingen av et forprosjekt.

		Bydelen har videreført arbeidet med å oppnå reduksjon av sykehjemsplasser ved å i større grad enn tidligere sette fokus på tjenester på et lavere nivå og derved innføre et høyere innslagspunkt for tildeling av institusjonsplass. Snuoperasjonen innebar blant annet mye tettere samarbeid mellom utførerne for å sikre rett tjeneste i rett omfang til rett tid.

		På den måten skulle man: 

		 ta hjem flere B-meldte til eget hjem ved hjelp av innsatsteamet.

		 bidra til at korttidsavdelingene blir bedre til å komme i gang med opptrening og fokus på hjemreise fra dag èn, slik at liggetiden reduseres og sjansene for hjemsending øker.

		 få en ”normal” frekvens på avgang på langtidsplasser.

		Innsatsteamet har hatt 557 oppdrag i 2009. Brukerne har fått 2,5 timer i gjennomsnittlig hjelp pr uke i en gjennomsnittlig periode på 7, 5 dager. Brukernes gjennomsnittsalder har vært 83 år. 147 brukere kom rett fra sykehus. Det er grunn til å tro at mange av disse hadde vært i behov av korttidsopphold dersom innsatsteamet ikke hadde fulgt dem opp. 179 brukere kom fra korttidsavdeling. Brukerne har fått tett oppfølging og rehabilitering i eget hjem for å kunne fungere bedre og lengre hjemme. Innsatsteamet ble redusert fra 6 til 4 årsverk i august 2009. Dette medførte at innsatsteamet gikk over fra å arbeide 7 dager i uken til å arbeide bare hverdager frem til kl 18.00. 

		Samarbeidet mellom tjenestene er bedret, og Enhet for hjemmetjenester har hatt et nært og tett samarbeid med Enhet for bestiller. Det har blant annet vært avholdt ukentlige møter, noe som har vist seg å være hensiktsmessig i forhold til samhandling rundt brukerne. Det har også vært gjennomført overordnede samarbeidsmøter på systemnivå.

		Liggetiden på korttidsplasser er ikke redusert tilstrekkelig, noe som kan skyldes at brukerne har lavere funksjonsnivå ved innleggelse på korttidsplass enn tidligere, og dermed trenger medisinsk oppfølging i større grad.

		DagsentervirksomhetenAntall dagsenterplasser er noe redusert i 2009 fra 98 til 85 plasser, hvorav 23 på skjermet dagsenter. Bydelen vurderer dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særdeles viktig for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, og tilbudet er en viktig del av LEON-prinsippet. Dersom bydelen kan sette inn tilbud om dagsenter raskt, vil det kunne utsette tildeling av langtidsplasser i sykehjem. Det er viktig at plassene blir utnyttet fullt ut, og at det planlegges med overbooking hver dag for å sikre at plasser ikke står tomme. På tross av reduksjonen på 13 plasser er ventelistene til dagsenter i bydelen redusert, og man forventer en bedre utnyttelse av de 85 gjenværende plassene. Det er imidlertid usikkert om dagsenterplassene har blitt fylt opp med tilstrekkelig antall brukere hver dag, da det alltid er en viss andel fraværende. Dialogen med sykehjemsetaten rundt dette er ikke avsluttet. Det har også vært gjennomført møter med de respektive dagsentrene og det er avtalt at plassene skal overbookes for å få en best mulig utnyttelse.

		Det er i 2009 gitt driftstilskudd til tre private eldre/seniorsentre: Nordstrand eldresenter, Bekkelaget seniorsenter og Simensbråten-Ekeberg seniorsenter. Krystallen seniorsenter drives av bydelen selv.  

		Seniorsentrene er et viktig bidrag til det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet blant eldre i bydelen. Det arbeides aktivt med å  rekruttere frivillige til ulike oppgaver. De frivilliges bidrag er betydelig og bidrar til at sentrene kan gi et allsidig tilbud.  For mange er deltakelse i frivillig arbeid på eldre/seniorsentrene å regne som arbeidsdager. Sentrenes programmer er gode og omfattende, og bør appellere til de fleste eldre. Alle sentre rapporterer om stor og solid aktivitet.

		Bydelsutvalget har vedtatt retningslinjer og kriterier for  driftstilskudd der det legges til grunn en likebehandling av seniorsentrene. Dette prinsippet er fulgt ved  tildeling i 2009.

		I 2009 har seniorsentrene brukt tidligere tildelte incentivmidler til oppsøkende virksomhet overfor hjemmeboende eldre over 80 år. 

		Det ble i budsjettet for 2009 lagt opp til at den kommunale hjemmehjelptjenesten skulle reduseres ved å tilby mindre hjelp til de friskeste brukerne, samtidig som tilbudet skulle bedres for brukere med komplekse behov. Enhetsleder for Hjemmesykepleien har hatt det overordnede ansvaret for både praktisk bistand og hjemmesykepleie i 2009. Bruker-  og medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Handlingsplan for medarbeiderundersøkelsen er utarbeidet. Bystyret vedtok i budsjett 2009 at det skal utarbeides kompetanseplaner i kommunenes pleie og omsorgstjenester. Målet var at ansatte skal oppleve at de har en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, trivsel, kvalitet og riktig kompetanse. Bydel Nordstrand v/Enhet for Hjemmetjenester fikk tildelt 200 000 kr til utvikling av kompetanseplan. For å møte de utfordringer hjemmetjenesten står overfor både i dag og i fremtiden, ønsket hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand å satse på kompetanse i form av kompetansekartlegging og kompetanseheving. Kompetanseplanen ble et verktøy og en handlingsplan for hvordan dette kan gjøres. Årshjulet for opplæringsplanen er gjennomført og videreføres i 2010. Det ble søkt OU-midler til norskundervisning, lederutvikling, forflytningsteknikk og trakassering og mobbing. Helhetlig risikostyring (HRS) er innført og det er brukt mye tid og ressurser på dette i 2009. Enhet for hjemmetjenester har hatt stort fokus på økonomistyring i 2009.

		Hjemmesykepleien har økt i 2009 økt med 15 brukere, mens vedtakstiden har økt med 57 timer.  Enhet for hjemmesykepleie har fakturerer kr 619,- pr time for utført tid og kr 206,33 pr time (1/3) for avlyste oppdrag. Enheten har hatt 60% brukertid som målsetning, mens resultatet ble 58%. 

		Hjemmesykepleien har etablert systemer for ferdigdoserte legemidler – multidose. Ny samkjøpsavtale har medført at alle brukere med vedtak om administrasjon av legemidler skal ha multidose.  Legemiddelavvik føres elektronisk i avvikssystemet Delta. Det har vært arbeidet målrettet med å få redusert avvik innen legemiddelhåndtering og dette har gitt positive resultater. 

		Bydel Nordstrand fikk våren 2008 innvilget sin søknad om å få være pilot i bydel for Kompass. Kompass er et helhetlig styringssystem for hjemmetjenester, sykehjem og boliger for funksjonshemmede. Målet er kvalitet, arbeidsmotivasjon (arbeidsglede) og effektivitet (riktig bruk av ressurser) gjennom bruk av kompetanse. Hjemmesykepleien har implementert Kompass i ett distrikt. Prosjektet ble avsluttet 15.12.2009 og skal videreføres i de andre distriktene i 2010. 

		Kompass er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov. Gjennomføringen har krevd bred forståelse og involvering av ansatte, som igjen innebærer en struktur- og kulturendring. Det har blitt omgjort stillinger som en følge av å innføre Kompass. Resultatet har blitt opplevd som positivt både for brukere og ansatte.

		Leverandører pr. 31.12.2009

		Kamfer

		18

		A.S.O.R

		30

		Carema Omsorg as

		CityMaid HjemmeService

		Omsorg & Helse as

		Oslo Helse og Omsorg

		Attendo Care AS Hjemmetjenester

		10

		Total Helseservice AS

		Nordstrand Hjemmehjelpstjeneste 

		Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde

		Seniorstøtten

		Totalt antall mottakere av praktisk bistand

		1164

		Praktisk bistand inngår i brukervalgordningen, og brukerne har i 2009 kunnet velge mellom tjenester fra to kommunale og ni private leverandører, inkludert bydelens egen hjemmetjeneste. 35,4% av brukerne i Bydel Nordstrand velger nå privat leverandør. Snittet blant bydelene er på 21%, og det varierer fra Grünerløkka med bare 4,6 % til Vestre Aker med 59,8 %. Ullern ligger med sine 38 % noe høyere enn Nordstrand, men det er langt ned til de resterende tolv bydelene.  

		Omsorgslønn og BPA er alternative måter å organisere tjenester på. Begge ordningene tar utgangspunkt i hva en søker ville hatt krav på av ordinære tjenester. For omsorgslønn stilles det krav til at det skal dreie seg om særlig tyngende pleieoppgaver i hjemmet. 

		Omsorgslønn betales ikke ut pr utført time, men er et incentiv for å motivere pårørende til privat omsorgsarbeid. BPA kan gis i stedet for tjenester som pleie, praktisk bistand, tilsyn og støttekontakt, og er en måte å organisere hele eller deler av et vedtak på. Målet med BPA er økt uavhengighet og større mulighet for brukerne til å styre hverdagen selv. Begge tjenester kan gis alene eller i kombinasjon med andre tjenester. Etterspørselen etter tjenestene er stor, og tilbudet blir stadig mer kjent blant bydelens befolkning.

		Bydel Nordstrand hadde i 2009 1 578 brukere med vedtak om TT –kort. 

		I 2009 ble Bydel Nordstrand med i et 3-årig prøveprosjekt sammen med Bydel Østensjø for TT-fritidsreiser basert på anropstyrte servicelinjer og bestillingstransport. Tilbudet skal utvikles i samarbeid med brukerne og utformes slik at brukerne skal oppleve et bedre tilbud. Prøveprosjektet går ut på at dagens individuelle TT-transport knyttet til fritidsreiser erstattes med samordning og forhåndsbestilling av reiser. Det benyttes maxitaxi/minibusser som transporterer brukerne fra dør til dør. Prosjektet skal også gi grunnlag for en eventuell endring av organisering av TT-transporten i Oslo. 

		Innkreving av egenandeler og vederlag

		Bo- og dagtilbud

		Enhetsleder for Bo- og dagtilbud har det overordnede ansvar for fag, personal og økonomi i enheten. Det enkelte tjenestested ledes av en styrer med delegert ansvar for både fag, personal og budsjett. Enheten yter tjenester i form av heldøgns botilbud i bemannede boliger og institusjoner, dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tillegg til noe miljøarbeid i brukeres egne hjem utenfor bydelens botilbud. Enheten leverer en eller flere tjenester til i alt 68 brukere på bakgrunn av vedtak fattet av Enhet for bestiller.

		Enhet for Bo- og dagtilbud består av 11 bofellesskap og ett dagsenter. I tillegg yter enheten tjenester til 6 brukere i deres egne hjem utenfor bofellesskapene. Brukerne mottar praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål, samt hjelp og aktivisering i dagsenter eller i eget hjem eller institusjon. Tjenestene ytes i et livsløpsperspektiv for de fleste av brukerne. Tjenestemottakerne har omfattende og sammensatte bistandsbehov. Vedtakene varierer i omfang i henhold til brukernes individuelle forutsetninger og funksjonsnivå.

		Alle ansatte har deltatt eller hatt tilbud om å delta på minst to kurs i løpet av året. Enheten fikk kr 40 000,- fra Utviklings- og kompetanseetaten for å holde kurs om regelverket for begrenset bruk av tvang i Lov om sosiale tjenester (LOST) sitt kapittel 4A. Det ble gjennomført kurs både vår og høst. Det er også avholdt kurs i førstehjelp, legemiddelhåndtering, utviklingshemmede og aldring, håndtering av vold og trusler, samt diverse kurs i regi av Fagforbundet. Enheten har dessuten startet et faglig forum for 3-årige miljøterapeuter. Det er utarbeidet nye brukerpermer som et praktisk og informativt verktøy for nyansatte og ekstravakter. En har gjennomgått brannrutiner og sjekklister, og hatt både praktisk og teoretisk brannopplæring. Opplæringsplanene til nyansatte følges opp kontinuerlig.

		Helhetlig risikostyring (HRS) er innført og det er brukt mye ressurser på dette i 2009. 

		Bruker-  og medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Handlingsplan for medarbeiderundersøkelsen er utarbeidet.   

		Bydel Nordstrand fikk våren 2008 innvilget sin søknad om å få være pilot i bydel for Kompass. Kompass er et helhetlig styringssystem for hjemmetjenester, sykehjem og boliger for funksjonshemmede. Målet er kvalitet, arbeidsmotivasjon (arbeidsglede) og effektivitet (riktig bruk av ressurser) gjennom bruk av kompetanse. Enheten har implementert Kompass i en bolig. Prosjektet ble avsluttet 15.12.2009 og skal videreføres i de andre boligene i 2010. 

		Kompass er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov. Gjennomføringen har krevd bred forståelse og involvering av ansatte, som igjen innebærer en struktur- og kulturendring. Innføringen av Kompass har medført omgjøring av stillinger for å få ansatte med mer kompetanse. Resultatet har blitt opplevd som positivt for både brukere og ansatte.

		Fagsystemet Gerica brukes på alle tjenestestedene. Gerica bidrar til å sikre at de vedtatte tjenestene faktisk gis og kvalitetssikrer arbeidet med tiltaksplaner, individuell plan, journalføring og fortløpende faglig evaluering. 

		Det er innvilget to vedtak om benyttelse av tvang etter LOST kapittel 4A-5 bokstav b og c. Spesialisttjenesten har bistått enheten i dette arbeidet. Rutinen for oppfølging av tjenestemottakere som allerede har vedtak om tvang evalueres fortløpende. Alle tjenestestedene har rutiner for utfylling av enkeltmeldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter Sosialtjenestelovens i 4a-5 bokstav a. De enkelte tjenestestedene tar selv hånd om forsendelse av enkeltmeldinger. Hurtig forsendelse av enkeltmeldinger og skademeldinger er en prioritert oppgave.

		Tall i 1000 kr.

		Netto utgifter per KOSTRA-funksjon

		Regnskap

		2008

		Oppr. budsjett

		2009

		Regulert

		budsjett

		2009

		Regnskap

		2009

		Avvik

		reg.bud./

		regnskap

		2009

		234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

		30 374

		34 860

		35 037

		32 666

		2 371

		253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon

		300 310

		311 784

		313 593

		318 163

		-4 570

		254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende

		187 312

		190 481

		196 436

		198 295

		-1 859

		261 Institusjonslokaler

		328

		0

		0

		416

		-416

		733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede

		15 986

		11 900

		12 591

		14 188

		-1 597

		Sum netto utgifter *)

		534 310

		549 025

		557 658

		563 729

		-6 071

		*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B

		Funk-sjon

		Funksjon

		Dok 3 2009

		Budsjett (just) 2009

		Regnskap 2009

		Avvik

		Særskilte overf.

		Avvik etter særsk. overf

		234

		Aktivisering eldre og funksjonshemmede

		34 860

		35 037

		32 666

		2 371

		0

		2 371

		253

		Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784

		313 593

		318 164

		-4 570

		0

		-4 571

		254

		Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende

		190 481

		196 436

		198 295

		-1 859

		0

		-1 859

		261

		Institusjonslokaler brukere under 67 år

		0

		0

		416

		-416

		0

		-416

		733

		Transport (ordninger) for funksjonshemmede

		11 900

		12 591

		14 188

		-1 597

		0

		-1 597

		Sum funksjonsområde 3

		549 025

		557 658

		563 729

		-6 071

		0

		-6 071

		Bydelens vurderinger:

		Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg har et netto merforbruk på totalt 6,071 mill kroner.   

		På funksjon 234 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede er det netto mindreforbruk på 2,371 mill kroner. En vesentlig forklaring er mindreforbruk av støttekontakter og individuell avlastning. I tillegg er det besparelser på sjåførtjeneste og servicegruppe.

		En har et merforbruk på 4,571 mill kroner tilknyttet funksjon 253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon. Hovedårsak til merforbruket er et høyere forbruk av institusjonsplasser enn budsjettert. Det var budsjettert med 498 sykehjemsplasser mens det i gjennomsnitt ble benyttet 510.  I tillegg hadde bydelen et høyere forbruk av psykiatriplasser enn budsjettert. Betydelig større vederlagsinntekter enn budsjettert bidro imidlertid til å redusere merforbruket på funksjon 253.

		Innen funksjon ”254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende” er det et totalt netto merforbruk på 1,859 mill kroner.  Innen hjemmesykepleie og praktisk bistand ble det benyttet internfakturering hvor Enhet for bestiller hadde budsjett for kjøp tjenester og utførende enheter fikk henholdsvis kr 619 og kr 400 pr utført time.  Hovedårsak til merforbruk er at reelle priser pr utført time ble vesentlig høyere. Enhet for hjemmesykepleie hadde et merforbruk på  7,166 mill kroner og Enhet for praktisk bistand hadde et merforbruk på 2,592 mill kroner. Enhet for Bo- og dagtilbud hadde et mindreforbruk på 3,520 mill kroner. I tillegg har en hatt et mindreforbruk tilknyttet brukervalg praktisk bistand, omsorgslønn, innsatsteam.

		Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede har i 2009 hatt et merforbruk i forhold til budsjett på 1,597 mill kroner.  Årsak til merforbruk er en høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet.

		Obligatoriske måltall for funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

		Resultat 2007

		Resultat 2008

		Måltall    2009

		Resultat 2009

		Avvik resultat - måltall

		Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere 

		79 %

		85 %

		 80 %

		87 %

		 +7 %

		Bydelens vurderinger:

		Bydel Nordstrand hadde i 2009 en svarprosent på 31 % i sin brukerundersøkelse, noe som tilsvarer gjennomsnittet for bydelene i Oslo kommune. Brukertilfredsheten har økt fra 85% til 87%, og dette er også på Oslo-gjennomsnittet. En handlingsplan vil for øvrig utarbeides innen 01.04.2010.

		Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og omsorg

		Resultat 2007

		Resultat 2008

		Måltall 2009

		Resultat 2009

		Avvik

		Prognose

		- måltall

		Saksbehandlingstid* for søknad om institusjonsplass 1)

		27,0

		33,0

		28,0 

		25,6 

		2,4

		Saksbehandlingstid* for søknad om praktisk bistand 

		36,0

		30,0

		28,0 

		30,9 

		-2,9

		Saksbehandlingstid* for søknad om hjemmesykepleie 

		3,0

		4,0

		3,0 

		5,0 

		-2,0

		Iverksettingstid* for søknad om praktisk bistand

		7,1

		7,0

		7,0 

		8,3 

		0,7

		Iverksettingstid* for søknad om hjemmesykepleie

		1,5

		1,4

		2,0 

		1,0 

		1,0

		Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)

		1,00%

		0,86%

		1,00% 

		0,81% 

		0,19%

		Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12  2)

		8,20%

		7,18%

		8,00% 

		7,29% 

		0,71%

		Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12  2)

		33,50%

		31,53%

		30,00% 

		32,26% 

		-2,26%

		Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12  2)

		8,20%

		7,18%

		8,00% 

		7,29% 

		0,71%

		Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12  2)

		50,00%

		53,35%

		45,00% 

		49,48% 

		-4,48%

		 

		 

		 

		 

		Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12  1)

		1,80%

		1,64%

		2,00% 

		1,91% 

		0,08%

		Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12  1)

		11,40%

		11,64%

		11,00% 

		11,11% 

		-0,11%

		Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12  1)

		37,70%

		35,71%

		35,00% 

		35,13% 

		-0,13%

		Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon 3)

		10,20%

		10,10%

		12,00% 

		12,3% 

		-0,3%

		* Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

		1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

		2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

		3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med helgdøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialloven, dvs. boform der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

		Bydelens vurderinger:

		Saksbehandlingstiden for hjemmetjenester har vært noe lengre enn fastsatt mål, men samtidig har saksbehandlingstiden vært noe kortere enn fastsatt mål for sykehjem. En noe større andel av de eldste eldre har hatt hjemmetjenester enn det som ble vedtatt som måltall for 2009.

		Økonomiske ytelser skal hjelpe mennesker til å kunne tilpasse seg eller overvinne en vanskelig livssituasjon, primært i en kortere periode. Sosialtjenesten skal bistå brukerne for å oppnå mest mulig grad av selvhjulpenhet og forvalte de statlige og kommunale bostøtteordningene slik at de kommer innbyggerne til gode. Økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng med Introduksjonsprogrammet og rusbehandling under funksjonsområde I.

		Å skape et inkluderende Oslo som gir muligheter for alle og bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Økonomisk sosialhjelp ytes til de som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og skal være en sikkerhet for økonomisk og sosial trygghet. Målrettet bruk av aktive tiltak skal bidra til at sosialhjelpssøkere raskest og best mulig blir økonomisk selvhjulpne.

		Sosialtjenesten har klienters selvhjulpenhet som hovedmål for virksomheten. Dette innebærer motivasjonsarbeid og kartlegging i samarbeid med brukeren for å finne annen kilde til livsopphold, rådgivning med tanke på sysselsetting, behandling, trygdeytelser eller andre tiltak. Det er et prioritert område å bidra med videreutvikling av arbeidet med individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester både i det kommunale samarbeidet og NAV-samarbeidet (sosial-, trygd- og A-etat). Det har vært arbeidet kontinuerlig med kvalitetssikring av rutiner og oppfølging for å sikre en mest mulig effektiv sosialhjelpsforvaltning. 

		Tall i 1000 kr.

		Regnskap

		2008

		Oppr. budsjett

		2009

		Regulert

		budsjett

		2009

		Regnskap

		2009

		Avvik

		reg.bud./

		regnskap

		2009

		Sum FO4 *)

		29 436

		27 933

		26 860

		29 416

		-2 556

		*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1 B

		Bydelens vurderinger:

		Bydelen hadde i 2009 et høyere antall brukere og en høyere utbetaling enn forutsatt i budsjettet.  Dette har bidratt til et merforbruk på 2,556 mill kroner.  Det var målsatt 310 brukere i gjennomsnitt pr måned med en gjennomsnittlig utbetaling på 8.715 kroner.  I realiteten ble det 336 brukere i gjennomsnitt pr måned med en gjennomsnittlig utbetaling på 9.531 kroner.

		Antall sosialhjelpsmottakere (Kostra bydel nivå 3)

		853 

		Antall deltakere i introduksjonsordning 31.12. (Årsstatistikk)

		47 

		Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Questback)

		0 

		Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgifter i 1000 kr.)

		38 951 

		Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089* i 100 kr.)

		3 324 

		Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089* i 1000 kr..)

		0 

		Bydelens vurderinger:

		Bydel Nordstrand har ikke hatt noen klienter på kvalifiseringsstønad i 2009, men bydelen igangsetter sitt kvalifiseringsprogram 01.01.2010.

		Omstillingsbehov 2009. Bydelen hadde ved inngangen av 2009 fortsatt et omfattende omstillingsbehov. Den økonomiske situasjonen innebar at bydelen måtte fortsette det allerede igangsatte omstillingsarbeidet. Det forelå et behov for systematisk og målrettet arbeid innen administrasjon  /forvaltning og tjenesteproduksjon for å komme i økonomisk balanse og sikre bydelens handlefrihet. Omstillingsbehovet har krevd et sterkt fokus, en gjennomgripende styring og et riktig kvalitativt nivå på alle tjenester. Økonomi er vedtatt som det første av åtte hovedutfordringer i bydelens strategiske plan og ett av de tolv hovedfokusområder i bydelens arbeid med helhetlig risikostyring.Bydelen har i 2009 fortløpende arbeidet med tiltak som en konsekvens av et avviksrapporteringssystem innen økonomi i alle bydelens enheter. 

		- Oppstartsmøte

		- Analysemøte

		- Tiltaksmøte

		Prosjektet er gjennomført med utgangspunkt i følgende visjon: 

		Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i.

		•tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov

		•yter nødvendig helsehjelp og tjenester med kvalitet og service

		•utvikler tjenester i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer

		•har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter

		•søker god dialog med bydelens befolkning

		Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt

		Brukere - Omdømme - Ansatte - Økonomi - Kvalitet på tjenesten 

		Tiltak 1  Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel (Enhet for bestiller)

		Tiltak 2  Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger (Enhet for              veiledning/støtteordninger for voksne)

		Tiltak 3 Mer effektiv bruk av barnehagelokaler (Enhet for barnehager)

		Tiltak 4 Sikre overgang og implementering NAV(Enhet for veiledning/støtteordninger for voksne)

		Tiltak 5 Optimal bruk av innsatsteam (blant annet: bemanningsvolum, kompetanse, organisering, tverrfaglig samhandling.

		Tiltak 6 Etablere ordninger for bistand boligene i mellom i aktuelle situasjoner (Enhet for bo- og dagtilbud)

		Tiltak 7 Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak (Enhet for forebyggende arbeid)

		Tiltak 8 Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet (Enhet for barnevern)

		Tiltak 9 Optimalisere direkte brukertid i Enhet for hjemmetjenester

		Tiltak 10 Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase inkludert alle samhandlende relasjoner (Enhet for service og forvaltning) 

		Tiltak 11 Lage samordnet kompetanseplan (Stab personal- og organisasjonsutvikling)

		Tiltak 12 Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar (herunder blant annet: Prosedyrer/rutiner, kompetanse, organisering, ledelse, felles kulturforståelse, rapportering). Dette gir som sluttprodukt et ”komplett kompendium”.

		Prosjektet er gjennomført med stor interesse og motivasjon. Det har vært lite frafall når det gjelder deltakelse. Enkelte ledere har deltatt i møter på flere fokusområder. Kunnskap og veiledning i HRS-arbeidet har vært nyttig. Det har bidratt til utvikling og nytenkning tilknyttet fokusområdene samtidig som man ser at nyervervet kunnskap har overføringsverdi til andre områder.

		Elektronisk kvalitetssystem er videreutviklet i 2009, og benyttes av ansatte i alle enhetene.

		Delta – bydelens databaseprogram for registrering og oppfølging av avvik og klager.

		Dette er et elektronisk avviks-/klagesystem som gjør det mulig å planlegge, målstyre og sikre kvaliteten på tjenestetilbudet.

		Bydel Nordstrand ble våren 2008 invitert til å drive et pilotprosjekt hvor det skulle samles og systematiseres erfaringer fra Bærum kommunes institusjon Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea i Spania og evaluere effekten av rehabilitering i Spania. Bydelen fikk midler til å dekke tre korttidsplasser i Altea f.o.m. juni 2008 t.o.m. desember 2009. Fra 01.01.2009 ble antall plasser utvidet til å gjelde fem korttidsplasser ved CAN.

		Mål for pilotprosjektet var at rehabilitering i Spania skal gi mulighet for et års forlengelse i eget hjem før behov for varige institusjonsopphold blir nødvendig.

		I løpet av 2009 – 2010 har bydelen hatt 60 brukere på korttids-/rehabiliteringsopphold ved CAN. Det ble sendt ut spørreskjema til alle brukerne som har vært ved senteret. Av 59 mulige brukere har 37 svart, noe som innebærer en svarprosent på 62,7 % var svært fornøyd eller fornøyd med oppholdet generelt.

		Kvalitetskommuneprogrammet

		Bydelen har fra 2008 deltatt i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av Kommunenes Sentralforbund. Prosjektet har fokus på nærværsarbeid og sykefravær”.

		Konsekvenser for brukerne: ” Mer tilfredse brukere”.

		Arbeidsmiljømessige konsekvenser: ” Ledelse, ansatte og tillitsvalgte deltar sammen med politikerne i en partssammensatt gruppa. Kompetanseheving og erfaringsoverføring gjennom deltakelse i nettverksarbeid sammen med andre bydeler og kommuner”.

		Formålet er å få så effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene som mulig.  Bydel Nordstrand  legger til grunn hovedmålet nedfelt i avtalen som er inngått mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene:

		" Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å øke nærværet og redusere sykefraværet i bydelen." 

		Deltakelsen er forankret i kvalitetsarbeid og sykefravær i tre resultatenheter med ringvirkninger henholdsvis i nettverk av enhetsledere for: Enhet for bestiller, Enhet for bolig og dagtilbud og Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne, til administrativ og politisk ledelse og i samarbeid med de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjoner. Prosjektarbeidet er organisert gjennom en styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Eksternt samarbeider bydelen i nettverk med andre kommuner, Rælingen, Nome og Eidsberg. Kvalitetskommunesamarbeidet vil gi oss mulighet til å sammenligne oss og lære av andre, samtidig som det vil bidra til økt kunnskap om egne styringsutfordringer. 

		Prosjekt barnehagesatsning



		Prosjektet startet høsten 2008 og ble videreført i 2009. Formålet har vært å redusere sykefraværet i barnehagene. Det er utarbeidet en plan i samarbeid med NAV-Arbeidslivssenteret for å styrke barnehagestyrernes kompetanse i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Styrere og verneombud fra 12 barnehager har deltatt i prosjektet som har tatt for seg 3 hovedområder: lederutvikling, kunnskap om psykiske lidelser og nærværsarbeid. Alle bydelens kommunale barnehager vil bli omfattet av prosjektet i 2010.

		Prosjekt reduksjon av sykefravær i Bydel Nordstrand Bydel Nordstrand står foran store utfordringer på personalområdet. Dette gjelder innenfor arbeidet med reduksjon av sykefravær, lederutvikling og andre viktige personalpolitiske områder som er beskrevet i strategisk plan.  Bydel Nordstrand skal jobbe systematisk for å redusere sykefraværet, og skal arbeide med personalpolitiske områder beskrevet i strategisk plan rettet inn mot reduksjon av sykefravær med fokus på nærværsarbeid, sykefraværsoppfølging og lederutvikling for å nå målet om å redusere sykefraværet med 08, prosentpoeng. For å styrke arbeidet med reduksjon av sykefraværet ble det i 2009 opprettet en 60% prosjektstilling tilknyttet Personal- og organisasjonsenheten. 

		Tverrfaglig samarbeid 

		Tverrfaglig samordningsgruppe.

		Bydel Nordstrand har etablert en tverrfaglig samordningsgruppe for brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlaster.

		Samordningsgruppens målsetting.- Sikre at brukere tilknyttet målgruppen ivaretas på en kvalitetsmessig og forsvarlig måte.- Bidrar til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for redusert   funksjonsevne.

		Bydel Nordstrand er organisert som bestiller/utførermodell. Enhet for bestiller har ansvar for å motta henvendelser/søknader og utarbeider vedtak.Nye henvendelser, tilknyttet målgruppen, som resulterer i vedtak, videreformidles til utfører i samordningsgruppens faste månedlige møter. 

		Samordningsgruppens mandat:

		Samordningsgruppen er tverrfaglig sammensatt slik at den gjenspeiler brukere tilknyttet målgruppene.  

		Gruppen har ansvar for:- Rekruttering - Opplæring- Veiledning- Oppfølging- Rapportering  

		Evaluering

		Samordningsgruppen har en årlig evaluering av gruppens arbeid internt og ut mot bruker.Tilbakemelding fra brukere og brukernes støttepersoner drøftes.

		Avviksmeldinger blir gjennomgått. 

		Forbedringstiltak avtales og prosedyrer endres / nye prosedyrer utarbeides i tråd med forbedringstiltak.

		Kompass er et helhetlig styringssystem for boliger, hjemmesykepleie og sykehjem og formålet er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom rett bruk av kompetanse. Det vil si at tjenester ytes på laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Kompass omfatter ordninger med tjenesteansvarlige (TA), primærkontakter (PK), riktig grunnbemanning og rapportering for styring. Kompass er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov. Bydel Nordstrand startet arbeidet med Kompass 18.08.2008. Ett 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 i løpet av 2010. Sykepleiere og helsefagarbeidere melder om økt arbeidsmotivasjon på grunn av Kompass. Kompass legger til grunn at læring og utvikling er noe de aller fleste arbeidstakere ønsker seg, og systemet har bidratt til å beholde dagens helsefaglige personell i tjenesten og styrke muligheten for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Kompass gir et felles språk i tjenesten og skaper kulturutvikling. Systemet er forankret i overordnede nasjonale planer, og skal innføres i andre bydeler og etater innen hjemmesykepleie, bolig og sykehjem i 2010.

		Funksjonsområde 1: Helse, Sosial og Nærmiljø - Byrådets årsberetning s 87

		Komiteen viser til at antall vedtak om kommunal bolig som er effektuert innen 6 måneder, er gått ned fra 80 prosent til 70 prosent på ett år. Det er en relativt stor nedgang. Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale er økt fra 15 personer i 2007 til 50 personer i 2008. Dette er en ganske stor økning. Komiteen mener det er viktig at byrådet setter fokus på endring til det positive i begge disse forholdene.

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand ønsker ikke å benytte seg av døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale, men på grunn av for liten tilgang på døgnovernattingssteder med kvalitetsavtale, har en likevel i noen utstrekning måttet benytte seg av slike tilbud.

		Bydel Nordstrand har en utfordring med å effektuere vedtak om kommunale boliger på grunn av liten tilgang på ledige boliger i bydelen, men en arbeider målrettet med å fremskaffe boliger.

		Komiteen vil peke på at det er alt for store ulikheter innad i byen på hvor lenge man må vente for å få bolig etter innvilget søknad. For eksempel i bydel Søndre Nordstrand ble 70 prosent av vedtakene om bolig ikke effektuert innen 6 mnd, mens det i Oslo totalt var 30 prosent som ikke fikk effektuert sine vedtak innen 6 måneder. Komiteen mener dette er en uheldig situasjon.

		Bydelens utkvittering:

		Effektueringen er avhengig av tilgangen på kommunale boliger i bydelen, og selvfølgelig også av antall søknader. Bydel Nordstrand har en begrenset tilgang på kommunale boliger i egen bydel, og en vil derfor ofte måtte bruke en del tid før vedtakene effektueres.

		Sykefravær og sysselsetting

		Komiteen ser det som positivt at byrådet i året som har gått har hatt fokus på å få flere

		sysselsatt. Tiltak som satsning på utarbeidelse av individuell plan for alle som ønsker dette, er bra. Det er også positivt at det har kommet på plass en samarbeidsavtale mellom NAV, byrådsavdelingen for kultur og utdanning og byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester. Komiteen mener det er viktig at dette kvalifiseringsprogrammet innfases i bydelene etter hvert som det etableres NAV-kontorer der.

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand etablerer sitt kvalifiseringsprogram 01.01.2010 og bydelens sosialsenter inngår i NAV-etableringen i Cecilie Thoresensvei fra 01.10.2010.

		Byrådets årsberetning s 96 ff

		Komiteen vil påpeke det store merforbruket innen Pleie og omsorg, også etter at det er omdisponert midler fra andre funksjonsområder for oppvekst og økonomisk sosialhjelp.

		Komiteen har også merket seg debatten som har gått over lengre tid der det er reist spørsmål om bydelene og bestillerkontorene velger de rimeligste sykehjemsplassene istedenfor demensplasser for å holde sine budsjetter. Komiteen mener det er viktig at Sykehjemsetaten går nøye inn i dette spørsmålet.

		Bydelens utkvittering:

		Bydeler med en befolkningssammensetning som Bydel Nordstrand vil ofte ha behov å omdisponere midler til FO3 Pleie og omsorg fra de andre funksjonsområdene for å kunne levere tilfredsstillende pleie- og omsorgstjenester til bydelens befolkning. En vil likevel kunne oppleve merforbruk på FO3 slik at en er avhengig av mindreforbruk på andre funksjonsområder for å holde budsjettet.

		Bydelens bestillerenhet tildeler sykehjemsplasser etter behov og det er aldri noe tema å nedgradere til somatisk plass for demente brukere, med mindre det somatiske behovet begrenser demensproblematikken. Bydelen vil også påpeke at en må betale Sykehjemsetaten for svært dyre spesialplasser til yngre demente på Villa Enerhaugen også etter at brukerne har blitt 67 år, og dermed kunne nyttiggjort seg ordinære skjermede plasser med tilhørende prisnivå.

		Komiteen vil understreke at det har tatt svært lang tid for byrådet å få konkretisert visjonen

		om Omsorg +. Heller ikke i 2008 har det lykkes å få dette tilbudet opp og stå. Behovet for

		omsorgsboliger i Oslo er også stort.

		Bydelens utkvittering:

		Det er gjennomført et mulighetsstudie i forbindelse med mulig ombygging av Ljabruhjemmet til Omsorg+. Bydel Nordstrand avventer det endelige kostnadsoverslaget før forprosjektet igangsettes. Det forventes at Ljabruhjemmet med om lag 50 omsorgsleiligheter er ferdig rehabilitert og tatt i bruk i løpet av 2011 eller 2012.

		Komiteen merker seg at brukere under 67 år som benytter seg av hjemmetjenestene er stor og økende og svært ressurskrevende. Det bør arbeides mer med å få oversikt over hvordan denne brukergruppen vil utvikle seg i fremtiden slik at man kan få prioritert tilstrekkelig midler til disse oppgavene, uten at det går ut over den pleie og omsorg som eldrebefolkningen har behov for.

		Bydelens utkvittering:

		Andelen innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester i Bydel Nordstrand er gradvis redusert siden 2007, og ligger i 2009 på 0,81%. En følger med på utviklingen, men anser foreløpig ikke at dette er noe problemområde for bydelen.

		Komiteen vil påpeke at det er uheldig at det kan ta relativt lang tid før søknad om hjemmesykepleie blir behandlet. Av årsberetningene fra de fire bydelene som var i komiteen, framgår det også at det er store forskjeller i saksbehandlingstiden. I Bydel Søndre Nordstrand brukte man for eksempel 11,6 dager i snitt, mens i Ullern bydel klarte seg med 2,6 dager. Det bør etterstrebes å få mer likhet mellom bydelene på dette feltet.

		Bydelens utkvittering:

		Saksbehandlingstiden for søknad om hjemmesykepleie i Bydel Nordstrand var i 2009 på 5 dager, hvilket er klart lavere enn gjennomsnittet i Oslo de siste årene. Målet for 2009 var dog på 3 dager, og en hadde således et negativt avvik på 2 dager.

		Komiteen viser til at det i både Bydel Søndre Nordstrands og eldreombudets årsberetninger er påpekt svært lange ventetider for å få enkle rehabiliteringstiltak i hjemmet. Komiteen mener det er viktig å få ned ventetiden på rehabiliteringstjenester for å tilrettelegge for spesielt eldre mennesker slik at det blir lettere å bo lenger i eget hjem.

		Bydelens utkvittering:

		Ergoterapeutene tilrettelegger boligene og søker om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler for brukerne, samt vurderer, søker og følger opp hjelpemiddelsøknadene. Altmuligmennene håndterer alle de trygdefinansierte tekniske hjelpemidlene som det søkes om. De leverer, returnerer, monterer, reparerer og utfører service på hjelpemidlene. Brukere som har behov for hjelpemidler for å kunne komme hjem fra sykehus og korttidsopphold på sykehjem blir prioritert. Brukere med høy prioritet går først og ventetidene kan være lange for brukere med middels og lav prioritet, siden presset på tjenesten er stort. Bydelens egen altmuligmannstjeneste avvikles 31.12 .2009. Tjenesten vil da inngå i en byomfattende hjelpemiddelteknisk tjeneste som legges til en egen etat under bydelsdirektøren i Bydel Bjerke. Når det gjelder søknad om trygdefinansierte tekniske hjelpemidler skal bydelens brukere fortsatt henvende seg til bydelens ergo- og fysioterapeuter for vurdering av hjelpemiddelbehovet.

		Kultur- og utdanningskomiteen

		GENERELT 

		DEL 2 BYDELENE 

		Funksjonsområde 2A Barnehager 

		Komiteens flertall, medlemmene fra H, F, V og KrF viser til de mål som er satt opp for full barnehagedekning i Oslo. Disse medlemmer er opptatt av at barnehager skal være et pedagogisk og kvalitativt godt tilrettelagt tilbud som består av både private og kommunale barnehager, og hvor tilbudene inkluderer ulike driftsformer og åpningstider. Det må være et mål å sikre at barnehagetilbudet skal kunne tilpasses barnefamilienes behov best mulig, og sikre barna en aktiv og stimulerende hverdag. 

		Konkurranseutsetting 

		Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF er opptatt av hvordan loven om offentlige anskaffelser praktiseres i forhold til ideelle institusjoner. Disse medlemmer mener at man må finne ordninger som gjør at det ideelle tilbudet kan videreføres for å skape bredde og mangfold i tjenestetilbudet. 

		Bydelens utkvittering:

		I Bydelsutvalget 24.4.2008 ble det, tilknyttet behandling av Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008 – 2011, stilt spørsmål rundt lønnsomhet/hensiktsmessighet av kommunale versus privat etablering av nye barnehager. Etter en diskusjon ble det ikke fattet noe vedtak, men bydelsdirektøren meddelte at han på generelt grunnlag - og gjerne tilknyttet case - ville se på alle forhold tilknyttet dette spørsmålet. 

		På denne bakgrunn ble det utarbeidet en sak for behandling i bydelsutvalget. Bydelsutvalget vedtok 18.06.2009, sak 65/09  om Kommunale og private barnehager. Bydelsutvalget tok saken til orientering og sluttet seg til bydelsdirektørens innstilling om at : ” Dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har vesentlig nye elementer i seg, vil bydelsdirektøren komme tilbake med ny sak til bydelsutvalget”.

		Bydelsutvalget har også ved senere anledninger drøftet dette temaet og til bydelsutvalgets møte i mars 2010 foreligger det en sak til behandling om ”Konkurranseutsetting av bydelens kommunale barnehager”.

		Bydelsdirektøren opprettholder i denne saken sin anbefaling om å komme tilbake med ny sak til bydelsutvalget, dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har vesentlig nye elementer i seg.

		Bydel Nordstrand har drøftet muligheten for utvidede åpningstider i enkelte av bydelens barnehager, men tiltaket er foreløpig lagt på is både på bakgrunn av kostnadene det ville medført og utfordringen i forhold til å samle barna til foreldre med behov for utvidet eller avvikende åpningstid i én eller noen få barnehager.

		Bydel Nordstrand har gjennom kommunale og private barnehager både bredde og mangfold i tjenestetilbudet. Tjenestetilbudet videreutvikles og ivaretas gjennom samarbeidsavtalen med de kommunale og private barnehagene i bydelen. Bydel Nordstrand følger lov om anskaffelser og likebehandler alle private barnehager enten de er eid av kommersielle eller ideelle aktører.

		Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø 

		Flyktninger 

		Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, er opptatt av å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Kombinasjonen av norskopplæring, undervisning i norsk samfunn med målsetting om deltakelse i yrkeslivet er en nøkkel for integrering. Investerer vi i undervisning og kompetanseoppbygging og legger til rette for yrkesdeltakelse så tidlig som mulig, er sjansene større for integrering i arbeidslivet og et økonomisk selvstendig liv. 

		Disse medlemmer viser til at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Oslo kommune om å ta imot flere flyktninger i 2009. Disse medlemmer er opptatt av at Oslo tar et økt ansvar knyttet til bosetting av flyktninger, herunder også av enslige mindreårige flyktningbarn. 

		Disse medlemmer viser til at barn og unge på flukt fra krig, undertrykkelse og nød har helt spesielle behov. Mange har mistet eller blitt skilt fra sine foreldre eller andre omsorgspersoner, og de har et stort behov for trygghet og støtte. Det er derfor viktig at enslige flyktningebarn følges opp på en svært god måte. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydelen har ikke bosatt mindreårige flyktninger i 2009 og har således ikke systemer for å ivareta og håndtere en situasjon som dette tjenestene i mellom.

		Funksjonsområde 2 - Oppvekst 

		Barnevern 

		Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke at alle barn har rett til en trygg og god oppvekst. Barn og unge med en problemfylt hverdag skal tilbys god, fleksibel og individuelt tilpasset hjelp. 

		Disse medlemmer vil påpeke at hjelpeapparatet innenfor barnevernet må ta utgangspunkt i at hvert barn er forskjellig. Tiltak må skreddersys hver enkelt, og det betyr at barnevernets løsninger må være fleksible og forskjellige slik vi mennesker er forskjellige. 

		Disse medlemmer viser til at samarbeid mellom foreldre og pårørende, og ulike offentlige instanser som barnevern, skolen og politiet, i mange sammenhenger er helt avgjørende for å lykkes. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydelen vurderer det enkelte barns behov og utformer individuelle løsninger i tråd med dette. Barnevernets Familieteam er et lokalbasert tiltak som yter bistand til det enkelte barn/ familie ut ifra dokumenterte behov. Bydelen er opptatt av et godt samarbeid med involverte parter. Her kan spesielt nevnes SaLTo-samarbeidet og samarbeid med politiet om unge gjengangere.

		Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og bostøtte 

		Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke at Oslo kommune har lang tradisjon for å være en foregangskommune innenfor det sosialpolitiske området, og viser til at mange reformer som har blitt nasjonale ordninger har hatt sitt utspring i Oslo. Disse medlemmer ønsker at Oslo fortsatt skal stå for nytenkning og ta initiativ når det gjelder å utvikle bedre ordninger og tiltak for dem som trenger det mest. 

		Disse medlemmer vil påpeke den betydningen økonomisk selvstendighet har som en plattform for den enkeltes frihet i møtet med samfunnet. Målet må være at ingen skal være avhengig av økonomisk sosialhjelp over lang tid, men at man tidlig må komme inn i positive prosesser for å gjenvinne kontrollen over sitt eget liv. Disse medlemmer viser til at samfunnet blir stadig mer komplekst. Mens man tidligere la vekt på generelle og like støtteordninger, blir viktigheten av individuelt rettede tiltak større, og bruk av individuell plan blir et stadig viktigere redskap i tiden fremover. 

		Disse medlemmer er opptatt av at byrådet i sterkere grad prioriterer innføring av og bruk av individuelle planer for å hjelpe vanskeligstilte med å forbedre sin livssituasjon. Det er videre behov for fortsatt kompetanseheving og –utvikling på saksbehandlernivå i bydelene på dette feltet. 

		Bydelens utkvittering:

		Retten til individuell plan (IP) er hjemlet i blant annet sosialtjenesteloven, psykisk helsevernlov, kommunehelsetjenesteloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven. Ansatte får fortløpende opplæring i bruk av individuell plan og alle brukere med rett til IP får tilbud om dette.

		DEL 04 – BARN OG UTDANNING 

		Generelt 

		Kap. 360 Barne- og familieetaten - Barnevern 

		Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, mener det forebyggende barnevernet er svært viktig, og at det er positivt at også frivillige institusjoner ønsker å bidra på dette området med nyttige og utfyllende supplement til de kommunale tjenestene. Disse medlemmer stiller seg videre positiv til at flere hjelpetiltak settes inn i hjemmet, men slike tiltak må komme tidlig nok og være av et tilstrekkelig omfang og med tilstrekkelig høy kvalitet slik at institusjonsplasseringer i størst mulig grad kan unngås. Institusjonsbarnevernet vil imidlertid fortsatt spille en viktig rolle i det totale tjenestetilbudet. 

		Disse medlemmer har stor tro på lokale tiltak, og er positiv til økt bruk av slike. Disse medlemmer vil imidlertid understreke at det er viktig med en høy grad av akuttberedskap, slik at plassene er tilgjengelige når barn og unge trenger dem. 

		Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke det store arbeidet som legges ned av fosterforeldre i Oslo. For å sikre at disse er trygge i hverdagen, og at barna har det godt, må opplæring, oppfølging og tilsyn i disse familiene være en prioritert oppgave både for bydelene og for Barne- og familieetaten. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har gitt oppfølging og utført tilsyn i fosterhjemmene i henhold til forskrift om fosterhjem. Flertallet av fosterhjemmene fungerer tilfredstillende og barnevernet har da i tråd med forskriften vedtatt færre oppfølgings-/tilsynsbesøk enn fire pr år når fosterhjemmet har fungert godt i mer enn to år. En følger likevel opp med flere besøk hvis det skulle være behov for det.

		F2. Mottak av flyktninger 

		Oslo kommune tar imot 300 flyktninger i 2009. Byrådet gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 hatt to minoritetsrådgivere og en flyktningkonsulent som har arbeidet målrettet med å bosette den tildelte kvoten på 24 flyktninger. På tross av få ledigmeldte kommunale boliger, har bydelen klart å bosette samtlige flyktninger i kvoten.

		For tilskudd til frivillige organisasjoner og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddsforvaltning – Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf. Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand ga i 2009 tilskudd til de to frivillighetssentralene i bydelen med kr 140.000,- til hver, til sammen kr 280.000,-. Bydelen bidro dessuten med kr 16.000,- til arrangering av bydelsdager og kr 4.000,- til utdeling av bydelsprisen, til sammen kr 20.000,-. Totalt brukte bydelen kr 300.000,- på frivillighet i 2009. Det var også budsjettert med kr 120.000,- til frivillige lag og foreninger, men disse midlene ble inndratt i en omfattende budsjettrevisjon.

		K1. Myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven § 7-6. Skyss til barn under opplæringspliktig alder 

		Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for barn under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009. 

		Bydelene delegeres myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss for barn under opplæringspliktig alder fra 01.01.2009. 

		I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende endringer: nytt punkt 9 skal lyde, Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6. Endringen gjelder fra 01.01.2009. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 fattet vedtak om skyss i henhold til lovverk og tildelt myndighet.

		K2. Spesialpedagogikk for førskolebarn 

		Byrådet bes følge situasjonen for førskolebarn som har rett på spesialpedagogiske tiltak nøye, slik at den organisatoriske omleggingen som er foretatt, blir slik at barna får hjelpen de har krav på. 

		Bydelens utkvittering:

		En har i 2009 arbeidet kontinuerlig for å sikre faglig god og samtidig kostnadseffektiv oppfølging. 

		K3. Kompetanseheving i barnehagene 

		Byrådet bes utrede spørsmålet om hvorvidt Utdanningsetaten kan og bør overta ansvaret for å legge frem og drive et samlet program for kompetanseheving i barnehagene. 

		Bydelens utkvittering:

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

		K17B. Aktivitetstilbud for funksjonshemmede på 8.-10. årstrinn i SFO 

		Byrådet gjennomgår fordelingen av budsjettmidler mellom bydelene og kap. 211 Skolefritidsordningen for å avklare om det er blitt en skjevhet i den opprinnelige fordelingen, knyttet til utgifter til aktivitets tilbud for funksjonshemmede på 8.-10. årstrinn i SFO. Byrådet får fullmakt til å innarbeide eventuelle korreksjoner i Dok 3/2009. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har ingen kommentar til byrådets fullmakt på dette området.

		H1. Innsatsteam 

		Byrådet bes opprette innsatsteam og arbeide med tettere individuell oppfølging av mennesker som er i overgangen fra fengsel til frihet.

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har ikke igangsatt sitt innsatsteam for rusmiddelavhengige i 2009.

		H2. Boliger for rusavhengige 

		Byrådet bes i den bebudede rusmeldingen å avklare hvordan man kan hjelpe flere rusavhengige fra akutt-tiltak og over til permanente boliger. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydelen har ikke egne boliger for rusmiddelsmisbrukere og er avhengig av å kjøpe dette tilbudet for personer som ikke kan bo i den ordinære boligmassen med tilrettelagte tjenester. En har i hele 2009 hatt en ruskonsulent samt en prosjektstilling på booppfølging som har fulgt opp den enkelte rusmiddelavhengige i akutt-tiltak i forhold til blant annet bosituasjon. Fra 01.09.2009 har en dessuten hatt ytterligere en prosjektstilling på booppfølging.

		H4. Samarbeid med frivillige organisasjoner 

		Byrådet bes styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene innenfor helse- og sosialsektoren. Byrådet bes sørge for at frivillige og ideelle organisasjoner får informasjon om aktuelle utfordringer innenfor denne sektoren, samt om hvordan de kan samarbeide med kommunen og medvirke til et bedre helse-, rus og sosialfaglig tilbud i Oslo. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydelen har i 2009 gitt tilskudd til tre private eldresentre og to private frivillighetssentraler. Det har også vært arrangert fritidstilbud for ungdom i regi av Lions i bydelens lokaler.

		H6. Kompetanseplaner i eldreomsorgen 

		Byrådet bes medvirke til at Sykehjemsetaten og bydelene utarbeider kompetanseplaner i eldreomsorgen. Byrådet bes disponere de midlene som er satt av til kompetansetiltak, på en slik måte at sykehjem og bydeler kan søke om midler. Byrådet bes rapportere til helse- og sosialkomiteen om hvordan midlene er brukt. 

		Bydelens utkvittering:

		Bystyret vedtok i budsjettet for 2009 at det skal utarbeides kompetanseplaner i kommunenes pleie og omsorgstjenester. Målet var at ansatte skal oppleve at de har en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, god trivsel og kvalitet og riktig kompetanse. Bydel Nordstrand v/Enhet for Hjemmetjenester fikk tildelt kr 200.000,- til utvikling av kompetanseplan. For å møte de utfordringer hjemmetjenesten står overfor i dag, og som tjenesten vil møte i fremtiden, ønsket hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand å satse på kompetanse i form av kompetansekartlegging og kompetanseheving. Kompetanseplanen har blitt både et verktøy og en handlingsplan for hvordan dette kan gjøres, og den er sendt Helse og Velferdetaten innen fristen 01.12.2009.

		H10. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. 

		Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2009 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.: 

		Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – ihht forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 

		Timesats i kroner 

		Utgiftstak i kroner (timer) 

		Inntil 140 512 (under 2 G) 

		Fra 140 513 (2-3 G) 

		Fra 210 768 (3-4 G) 

		Fra 281 024 (over 4 G) 

		20 

		50 

		125 

		215 

		1 800 (90 timer) 

		4 500 (90 timer) 

		11 250 (90 timer) 

		19 350 (90 timer) 

		*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2009. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 innkrevd egenbetaling for tjenester i henhold til de vedtatte satsene.

		H12. Egenbetaling trygghetsalarm

		Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 

		Månedssats kroner 

		Fra 210 768 (over 3 G) 

		185 

		*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2009. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 innkrevd egenbetaling i henhold til den vedtatte satsen.

		H13. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm 

		Bydelene gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt de vil la være å innkreve egenandeler på trygghetsalarm. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har valgt å ikke avstå fra å innkreve egenbetaling for trygghetsalarm i 2009. Satsen er vedtatt av bydelsutvalget og er i henhold til bystyrets verbalvedtak.

		H14. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold 

		Satser for økonomisk sosialhjelp økes med 1,8 % utover prisjust i Sak 1/2009 og fastsettes slik: 

		Enslige aleneboende 5 392 

		Ektepar/samboere 8 464 

		Enslige forsørgere 6 140 

		Barnetillegg 0-10 år 1 213 

		Barnetillegg 11-18 år 1 609 

		Ung hjemmeboende 18-23 år 1 609 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 utbetalt økonomisk sosialhjelp i henhold til de vedtatte satsene etter vurdering av individuelle behov.

		H18. Sosialhjelpsrammene i bydelene 

		Byrådet bes ha fokus på utviklingen knyttet til sosialhjelpsutbetalinger i bydelene, og komme tilbake til bystyret med rapporteringer i tertialrapportene om utbetalingsutviklingen sett i forhold til budsjettet. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har meldt avvik både månedlig og i tertialrapportene. En har hatt fokus på å få klienter over på annen inntekt (arbeid/trygd), og en har også intensivere arbeidet med å få aktuelle søkere over på bostøtte etter de nye reglene.

		H26. Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2009 

		Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2009 fastsettes til kr 627 400. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har betalt Sykehjemsetaten de vedtatte prisene pr vektet sykehjemsplass i 2009, og benyttet disse prisene i bydelens prognoser gjennom året.

		H35. Bydelsbetaling og døgnpris for opphold på Rusmiddeletatens institusjoner 

		a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten utgjør i 2009 kr 249 pr. døgn pr. klient. 

		b) Rusmiddeletaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for ekstrakjøp av private institusjonsplasser utover plantallene. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydelen benytter primært rusmiddeletatens tiltak for rusmiddelavhengige. Døgnpris for plassene er regulert i avtaler. Det har ikke vært behov for tilrettelagt tilbud utover gjeldende kostnad for forhåndsavtalt døgnpris.

		H62. Ettervernspott i barnevernet 

		Bydelene får et kriteriefordelt tilskudd som skal benyttes til ettervernstiltak. Bydelene redegjør i løpet av året for ettervernsarbeidet i barnevernet. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydelen har rapportert oppfølging av ettervernet i 2009 til byrådsavdelingen. 24 unge over 18 år  har mottatt ettervern av bydelen i løpet av 2009, hvorav fire er avsluttet. Hovedfokus har vært å sikre barn i fosterhjem videre omsorg og hjelp, sikre barn med alvorlige rusproblemer mulighet til å sluttføre behandling og sikre barn med særlige behov hybel med oppfølging over i en voksen tilværelse. Bydelen har brukt 5,9 mill kr på ettervern i 2009.

		H65. Fosterforeldre 

		Byrådet bes i samarbeid med Barne- og familieetaten snarlig ferdigstille opplegg for bydelene for å sikre opplæring, oppfølging og tilsyn i fosterhjemfamilier, slik at fosterhjemsbarn får en så kvalitativt god livssituasjon som mulig. 

		Bydelens utkvittering:

		Barne- og familieetaten har i 2009 planlagt et veiledningstilbud for fosterforeldre. Tilbudet er etablert fra 01.01.2010 og Bydel Nordstrand vil i 2010 benytte seg av dette tilbudet ved behov. 

		H68. Tilskudd til Omsorg+ 

		Investeringstilskuddet på 83 mill. som ble bevilget til Omsorg+-prosjektet i Økernveien skal benyttes til å redusere husleien i andre Omsorg+-prosjekter som etableres innenfor den gitte kostnadsrammen på 500 mill. Redusert husleiekostnad fordeles proporsjonalt med størrelsen av kostnadsramme for hvert prosjekt, dvs. at 83/500= 16,6 % skal beregnes som finansiert av kommunalt tilskudd 

		Bydelens utkvittering:

		Det er gjennomført et mulighetsstudie i forbindelse med mulig ombygging av Ljabruhjemmet til Omsorg+. Bydelen avventer det endelige kostnadsoverslaget før forprosjektet igangsettes. Det forventes at Ljabruhjemmet med om lag 50 omsorgsleiligheter er ferdig rehabilitert og tatt i bruk i løpet av 2011 eller 2012.

		S2. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser 

		For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere 6 - 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 forholdt seg til de vedtatte kvotene i tildelingen av transporttjenester.

		S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser 

		For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 forholdt seg til de vedtatte kvotene i tildelingen av transporttjenester.

		S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser 

		For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere over 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har i 2009 forholdt seg til de vedtatte kvotene i tildelingen av transporttjenester.

		Egenandelen innenfor Oslos grense for turer innen transporttjenesten for forflytningshemmede settes til kr. 30 for voksne og kr. 15 for barn under 18 år. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har benyttet de vedtatte egenandelene for transport i 2009.

		S9. Egenadel for reiser til arbeid og dagsentra 

		Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentra for forflytningshemmede over 16 år settes til kr. 315 pr. måned. 

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har benyttet de vedtatte egenandelene for transport i 2009.

		Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven.

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand oppretter 01.01.2010 en egen seniorveilederstilling i 50%. Seniorveilederen skal ha oppgaver i forhold til hele bydelen, men er administrativt knyttet til Krystallen seniorsenter.

		H24/2008 Sosialhjelp til barnefamilier

		Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand legger vekt på barnas behov for fritidsaktivitet når bydelens sosialsenter vurderer støtten til barnefamilier.

		H55/2006 Et godt tilbud i eldresentrene

		Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

		Bydelens utkvittering:

		Bydel Nordstrand har ett kommunalt drevet seniorsenter og likebehandler i tillegg tre private seniorsentre ved hjelp av tilsvarende tilskudd. Bydelen opplever samarbeidet som godt og at bydelens eldre over 67 år har et godt tilbud om aktivitet.

		Bydelens servicetorg har fått nye oppgaver i 2009. Boligkontorets front er nå  lagt til samme kontor.  Dette medfører en kontinuerlig pågang av brukere som gjør førstegangs henvendelser til Servicetorget. Det arbeides fortsatt med videreutvikling av de ansattes kompetanse. Det har i løpet av 2009 vært arrangert flere seminarer der serviceutvikling har vært tema. Dette har kommet flere enheter til gode, blant annet enhet for veiledning og støtteordninger for voksne. 

		Via dette programmet har bydelen skolert serviceveiledere som skal implementere det videre på sine tjenestesteder. Intensjonen med dette programmet er blant annet å tilrettelegge og være forberedt for den forestående NAV reformen.

		Forbrukerrådet gjennomførte en undersøkelse om økonomisk rådgivning på kommunenes sosialsentre. Bydel Nordstrand var blant de beste i Oslo kommune.

		I 2009 har det vært en stor økning i antall lesere på bydelens nettsider. De store sakene i samfunnsbildet blant annet Pandemien og Valg 2009 har bidratt til dette. I november 2009 var Bydel Nordstrand sine hjemmesider blant de mest besøkte i Oslo kommune. Et økende antall lesere har gitt tilbakemelding og tips om sidenes innhold. Bydelen har revidert sine hjemmesider utseendemessig og med tanke på brukervennlighet. En har også hver måned en egen side med bydelsinformasjon og bydelsdirektørens spalte i Nordstrands Blad i en fulldistribusjonsutgave.

		Omdømmebygging er et sentralt tema i bydelen. Det har i 2009 vært gjennomført felles seminarer for alle ansatte i bydelen med omdømmebygging som tema. 

		Bydelen har revidert utseendet på sine intranettsider og hatt fokus på gode elektroniske skjemaer, foto og media for de ansatte.

		Serviceerklæringene er for alle tjenester revidert og oppdatert i 2009 og ligger lett tilgjengelig på bydelens nettsider.

		Bydelens bestillerenhet og hjemmetjeneste har deltatt i effektiviseringsnettverk. Kvalitetskommuneprogrammet evalueres i 2010. Bydelen vil bruke de gode erfaringene fra prosjektet for å forbedre service.

		Det er gjennomført brukerundersøkelser på boligene og hjemmetjenesten. Resultatene vil bli brukt i det videre arbeidet med utvikle service og kvalitet på tjenestene. 

		Bydelens kvalitetssystemer er videreutviklet med hensyn til prosedyrer, avvik og klager. Det er laget prosedyrer for de fleste oppgaver som skal bedre oppfølging av tjenestene. Ansatte har fått opplæring i bruken av meldingssystemene.

		Bydelen følger bestemmelsene om saksbehandling i forvaltningslovens og i Lov om sosiale tjenester. Ved mottak av søknader gjennomgås de raskt og det sendes forvaltningsmelding hvis det mangler dokumentasjon. Dersom man på tross av at all dokumentasjon foreligger, forventer lengre saksbehandlingstid enn loven fastsetter, sendes det rutinemessig forvaltningsmelding til søker.Sosialsenteret behandler alle søknader om nødhjelp samme dag. i 2009 har bydelen mottatt 5.555 søknader om økonomisk sosialhjelp. Av disse er 5.056 behandlet innen to uker. Det øvrige har tatt lengre tid og skyldes hovedsakelig manglende dokumentasjon. Andelen søknader som er behandlet innen to uker ligger på 91%.Bydelens sosialsenter har en tett oppfølging av restanselister og listene ajourføres og kontrolleres to ganger per måned.

		Bydelens bestillerenhet følger forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Det sendes rutinemessig forvaltningsmelding med antatt saksbehandlingstid ved mottak av søknader.Saksbehandlertiden totalt for bestillerenheten samsvarer godt med måltallene for 2009. Saksbehandlertiden for institusjonsplass er en del lavere enn i 2008 og måltallet for 2009, mens saksbehandlertiden for praktisk bistand er noe høyere enn måltallet for 2009.

		Rådet for funksjonshemmede (RFF) bidrar til universell utforming i Bydel Nordstrand ved å komme med uttalelser til de sakene som RFF får til behandling i rådet. Dette er en del av den politiske saksgangen i bydelen.

		I 2009 var følgende aktuelle saker til behandling/uttalelse i RFF:

		Sak 08/09. Lov om tilgjengelighet for funksjonshemmede

		Sak 09/09. Opprettelse av Serviceråd i bydel Nordstrand

		Sak 15/09. Transportordning/behandlingsreiser

		Sak 29/09. Tilbud om deltagelse i prosjekt innen TT ordning

		Sak 30/09. Trafikkplan

		Sak 31/09. Evaluering av transporttjenesten i bydelen

		Sak 33/09. Forhold knyttet til fremtidige legekontor på Lambertseter

		Sak 76/09. Parkering i bydel Nordstrand

		Folkehelsetiltak/prosjekter avsluttet pr. 31.12.2009

		Navn på tiltaket

		Ansvarlig kommunal instans

		Samarbeids-partnere

		Finansiering

		Tidsrom

		Avslutt

		Ja/Nei

		Kontakt-informasjon

		Flerkulturell kvinnegruppe med fokus på fysisk aktivitet

		Bydel Nordstrand – Lambertseter helsestasjon

		Fylkesmannen i Oslo og Akershus (finansierer tiltaket)

		Kr 30.000,- fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

		Våren 2009

		Ja

		Kirsten Slåttedalen – Tlf: 23 49 54 20

		I 2008 søkte bydelen om midler fra handlingsplan mot kjønnslemlestelse og satte i gang en somalisk kvinnegruppe med vekt på kvinnehelse generelt og kjønnslemlestelse spesielt. Her kom det frem et ønske om mer fysisk aktivitet, og en valgte derfor å starte opp en kvinnegruppe med tilbud om svømming og svømmeundervisning på Lambertseter bad. Aktiviteten ble gjennomført ukentlig våren 2009 for flerkulturelle kvinner og jenter med 2 timer hver søndag ettermiddag og tilbudet har vært svært populært. Prosjektet har vært finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kr 30.000,- som har gått til leie av svømmehall og lønning av to instruktører pr økt.

		Det har i løpet av 2009 vært gjennomført tilsyn innen HMS (helse, miljø og sikkerhet i Bydel Nordstrand fra følgende tilsynsmyndigheter: 

		 Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven)

		 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/kommunale brannvernmyndigheter (brann- og eksplosjonsvernloven)

		 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/Det lokale el-tilsyn (lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt produktkontrolloven når det gjelder forbrukertjenester og produktenes fysiske, termiske, mekaniske og brannmessige egenskaper)

		Questback-undersøkelsen 

		Bydel Nordstrand hadde gode resultater i questback-undersøkelsen på de fleste områder. 

		Bydelen har jobbet systematisk og målrettet med HMS-arbeid i 2009. Alle tjenesteledere skal være kjent med bydelens mål innenfor HMS-området, og rapporterer regelmessig på om HMS-prosedyrer er gjennomgått med personalgruppen. Bydelen har kvalitetshåndbok og avvikssystem som utvikler seg i takt med erfaringer som gjøres, og avvik som registreres.

		Bydelen gjennomførte internrevisjon i 2009.  Følgende punkter ble gjennomgått: 

		 Tjenestestedets kartlegging og oppfølging av eget arbeidsmiljø

		 Rutiner for sykefraværsoppfølging

		 Håndtering av skader på ansatte

		Utover dette har bydelen, i samarbeid med Veritas, gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser i 2009. Analysene benyttes som bakgrunn for videre læring og utvikling. Bydelen viderefører arbeidet i 2010.

		Bydel Nordstrand jobber også med en anskaffelsesstrategi der et av målene skal være å unngå sosial dumping ved å velge seriøse leverandører. Dette krever systematisk kontroll av leverandører og årvåkenhet hos våre egne ansatte. Det planlegges opplæring innenfor anskaffelsesregelverket i 2010 og bydelen vil ha fokus på kontraktsoppfølging og systematisk kontroll av innleide tjenester. Bydelen er informert om at NHO service har oversikt over risikomomenter som bydelen bør være på vakt for med hensyn til leverandører som ikke etterlever myndighetskrav og regler fastsatt av Oslo Kommune.  

		1. Miljøsertifisering 

		Bydel Nordstrand har valgt Miljøfyrtårn som sin miljøsertifiseringsstandard.

		2008

		2009

		Antall godkjente sertifiseringer

		4

		4

		Antall gjenstående sertifiseringer

		58

		62

		2.a Stasjonær energi

		Energikilde

		Forbruk av 

		parafin/ fyringsolje

		[liter]

		Omregnings-faktor 1)

		Energiforbruk fordelt på energikilder

		kWh

		Utslipps-

		faktor 3)

		CO2-utslipp 4)

		kg CO2

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		Olje, parafin

		131 580

		4 811

		*7,5

		986 850

		36 083

		*0.276         

		272 370

		9 959

		Elektrisk energi 

		– ordinær avtale med Hafslund

		4 685 980

		4 976 907

		*0,108   

		506 086

		537 506

		Elektrisk energi 

		- Grønn strøm 2)

		0

		0

		*0     

		0

		0

		Fjernvarme

		0

		0

		*0,0455   

		0

		0

		Bioenergi 

		(flis/pellets/etc.)

		0

		0

		*0               

		0

		0

		SUM

		5 672 830

		5 012 990

		SUM

		533 323

		547 465

		2.b Spesifikt energiforbruk. 

		2008

		2009

		Oppvarmet areal (m² areal over 15 °C) 

		24 364

		27 374

		SUM energiforbruk 

		5 672 830

		5 012 990

		Spesifikt energiforbruk [kWh/m²*år]

		232,84

		183,13

		Bydelens kommentarer:

		Bydel Nordstrand har hatt stor fokus på strømforbruk i 2009. Oppfølging av strømforbruk har vært et punkt på avviksrapporteringen hver måned. 

		Bydelen har utfordringer med overflytting av strøm i forbindelse med etablering av nye barnehager. KWH for 6 nyetablerte barnehager er ikke tatt med i bydelens miljøregnskap, da disse ikke er tilgjengelige på portalen til Hafslund nett. 

		3.a CO2-utslipp egen bilpark

		2008

		2009

		Antall kjøretøy 

		40

		39

		Alle bydelens biler er registrert hos Autolease. Tallene er oppgitt basert på opplysninger fra portalen til Autolease.

		Energibærer

		Forbrukt mengde drivstoff

		liter

		Utslipps-

		faktor 1)

		CO2-utslipp 2)

		kg CO2

		Kjørte kilometer

		CO2-utslipp per kjørte km 3)

		kg CO2/km 4)

		2008 

		2009

		2008 

		2009

		2008 

		2009 

		2008

		2009

		Autolease 

		biladmin.-system 

		4 267

		128 030

		3 566 779

		0,036

		Elbil (kWh)

		0

		0

		*0,108

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		Bensin

		0

		0

		*2,316

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		Bioetanol - E 85 

		85 % etanol & 15 % bensin

		0

		0

		*0,348

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		Diesel 

		0

		0

		*2,663

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		Biodiesel – B30 

		30 % biodiesel & 70% diesel 

		0

		0

		*0,798

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		Biodiesel – B100 

		100 % biodiesel

		0

		0

		*0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		SUM

		4267

		128 030

		3 566 779

		0,036

		3.b CO2-utslipp innkjøpte transporttjenester

		2009

		Kjørte kilometer:

		8 497,50

		Totalt CO2-utslipp kg:

		CO2-utslipp per kjørte km

		I følge Oslo taxi er det ikke fastsatt standart utslippstall pr kjørte km. Derfor er det manglende utfylling på dette punktet. 

		Byøkologisk program

		Bydelen har store utfordringer knyttet til støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, havna og samferdsel. Det arbeides forebyggende i forhold til konkret forurensning gjennom vårt arbeid med plansaker.

		Bydelen mottar jevnlig henvendelser om skadedyr, avfallshåndtering, inneklima, bolighygiene, konflikter i forhold til fortetting i småhusområdene og støy fra tekniske innretninger som kjølekompressorer på boliger m.m. Sakene er fulgt opp etter lov om helsetjenesten i kommunene og aktuelle forskrifter. I forbindelse med bydelens behandling av enkelte saker har det vært en dialog med ulike beboergrupperinger, tiltakshavere og offentlige instanser. 

		En mottar også mange henvendelser vedrørende områder som er forsøplet. Slike henvendelser følges opp fortløpende og bydelen gjennomfører på eget initiativ opprydding i egne parker/nærmiljøanlegg ved hjelp av bydelens servicegruppe. 

		Sykefravær i %        

		2007

		2008

		2009

		Endring

		2008-2009

		Menn

		9,1

		8,4

		8,0

		-0,4

		Kvinner

		10,9

		10,7

		11,5

		0,8

		Totalt

		10,6

		10,3

		10,9

		0,6

		Bydelens vurderinger:

		Bydel Nordstrand har arbeidet systematisk for å få ned sykefraværet. Det har vært et mål for bydelen å komme ned på 9,8 % sykefravær. Til tross for systematisk arbeid på området har sykefraværet økt. Resultatet plasserer Bydel Nordstrand i midten av bydelene som varierer fra 

		9,6% til 11,8%.

		I arbeidet med å redusere sykefraværet i bydelen, er lederopplæring og nærværsarbeid sentralt. 

		Det har vært lagt særlig vekt på å gi ledere nødvendig verktøy for å sikre god oppfølging av enkeltpersoner.

		Ved ledighet i stillinger vurderes fortløpende hvorvidt det finnes ansatte som er overtallige eller har redusert arbeidsevne som kan gå inn i stillingen. Oversikten i punktet nedenfor, om Attføringsutvalgets arbeid, viser at Bydel Nordstrand i noen saker har lykkes med å plassere yrkeshemmede arbeidstakere inn i ledige stillinger etter endt attføring. 

		Bydel Nordstrand har skriftlige prosedyrer og rutiner for oppfølging av sykefravær på individnivå. For å sikre at tjenesteledere og andre sentrale aktører har kompetanse på oppfølging av sykefravær har bydelen gjennom flere år drevet utstrakt opplæring for å øke kompetansen på dette området. 

		Bydel Nordstrand er tilknyttet IA-avtalen og i henhold til regelverk vedtatt 01.03.2007, er det som  hovedregel gjennomført dialogmøter innenfor 12 ukers sykefravær. Bedriftshelsetjenesten er tilstede og bydelen søker å oppnå at behandlende lege også skal innkalles (den sykmeldte må gi sitt samtykke.) Bydelen har en velfungerende samarbeidsavtale med bedriftshelsetjenesten (BHT) . BHT benyttes flittig til funksjonsvurderinger på arbeidsplassen. Det henvises også til samtaler med allmennlege, psykolog/psykiater ved BHT etter innmeldt behov fra tjenesteleder.

		BHT er representert med lege i bydelens attføringsutvalg og dette medvirker ofte til hurtigere løsning av spesielle attføringssaker. Det lokale kontoret for NAV-trygd har dessverre i liten grad hatt kapasitet til å møte i utvalget i 2009. Bydelen har henvendt seg skriftlig til NAV med forespørsel om tettere samarbeide i 2010.

		Bydelen opprettet i 2008 en IA-gruppe og innførte i den sammenheng månedlige IA-verksteder. Dette er videreført i 2009. Bydelen har egne kontaktpersoner i NAV-Arbeidslivssenteret å forholde seg til. I samarbeid med NAV-Arbeidslivssenteret har det i 2009 vært avholdt månedlige IA-verksteder for tjenesteledere og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud i bydelen. Dette er forankret i toppledelsen, som er representert i IA-gruppen og på IA-verkstedene. Det avholdes også IA-verksteder med tema for tillitsvalgte og verneombud. Det er i 2009 i alt vært arrangert 9 samlinger med temaene:  

		Attføringsutvalget har avholdt 6 møter i 2009.

		Utvalget har fått framlagt i alt 21 saker, enten til behandling eller orientering.

		7 av sakene var framlagt første gang i 2009, de øvrige har vært behandlet flere ganger (gjengangere).

		4 av de nye sakene i 2009 er avsluttet. 

		5 personer har valgt å si opp.

		Andre delmål – Nedsatt funksjonsevne

		Gjennomsnittlig avgangsalder i Bydel Nordstrand er 64,8 år. Tiltak for å øke avgangsalder i bydelen må ses i sammenheng med arbeidet som gjøres for å redusere sykefraværet. På tjenestestedsnivå arbeides det aktivt med individuell tilrettelegging av arbeidet. Dette gjelder også for ansatte 50+. Bydelen har utarbeidet forslag til Seniorpolitisk plan. Planen er, grunnet bydelens økonomiske situasjon, ikke iverksatt i 2009, men vil bli formalisert og implementert i løpet av våren 2010. De seniorpolitiske virkemidlene som er nedfelt i planen er innenfor de virkemidler som er realistiske innenfor de rammene som Bydel Nordstrand har til disposisjon. 

		Lovområde

		Er det utarbeidet mål for loven?     Ja/Nei

		Er det utarbeidet aktivitetsplaner i forhold til mål?      Ja/Nei

		Likestillingsloven

		Ja

		Ja

		Diskrimineringsloven

		Ja

		Ja

		Diskriminerings- og 

		tilgjengelighetsloven

		Ja

		Ja

		Bydel Nordstrand har med utgangspunkt i Oslo kommunes avtale om likestilling - dokument 24, lagt vekt på å arbeide for likestilling og forebygging av diskriminering. Følgende områder er vektlagt, jf. Likestillingsavtalen § 5.2. Denne beskrivelsen er gitt på bakgrunn av bydelens samlede planverk – Strategisk plan med hovedmål og delmål og Budsjett 2010 med tiltak.

		PersonalsituasjonenVed inngangen til 2009 hadde Bydel Nordstrand 961 fast månedslønnede medarbeidere som fordeler seg på 800 kvinner og 161 menn. 

		Uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn gis alle samme mulighet til stipend, kurs og/eller videreutdanning. Det har i 2009 vært satset på norskopplæring i samarbeid med Skullerud voksenopplæringssenter for å gi ansatte i Hjemmetjenesten med minoritetsbakgrunn økt norskforståelse. Dette tiltaket er evaluert som vellykket og videreføres i 2010. 

		Bydel Nordstrand søker å oppnå best mulig balanse mellom kjønnene ved ansettelser der dette er mulig. 

		Holdningsskapende arbeidBydel Nordstrand søker gjennom holdningsskapende arbeid å bidra til at likestillings- og likebehandlingsaspektet blir ivaretatt ved den daglige utøvelsen av bydelens tjenester.

		Kjønnsdiskriminerende forholdBydel Nordstrand arbeider for at kjønns- og etnisk diskriminerende forhold ikke skal utvikles, og for at menn, kvinner og ansatte med minoritetsbakgrunn blir likebehandlet ved alle beslutninger. Ved rekruttering vurderes dette aspektet spesielt i henhold til bydelens prosedyrer for ansettelser. 

		Det er et mål at likestillingsaspektet skal være vurdert ved alle ansettelser i bydelen.

		Bydel Nordstrand har i sin lønnspolitikk sørget for at ansatte ikke blir diskriminert på grunnlag av kjønn eller minoritetsbakgrunn i bydelens lønnsutvikling.

		Område

		ja

		nei

		Kommentar

		Personalpolitisk plan

		X

		En planlegger å utarbeide en overordnet personalpolitisk plan i 2010. 

		Plan for kompetanseutvikling

		X

		Bydel Nordstrand innførte i 2009 HRS (Helhetlig Risikostyring).  Et av 12 sentrale områder i HRS er å få på plass en helhetlig plan for kompetanseutvikling. Bydelen har pr. i dag en opplærings- og kompetanseplan. Den sentrale kompetanseplanen inneholder plan for lederutvikling, HMS-opplæring osv. I tillegg gjennomføres opplæringsaktiviteter sentralt og lokalt i henhold til lokale kompetanseutviklings-planer. 

		Plan for seniorpolitikk

		X

		Arbeidet med seniorpolitisk plan ble sluttført i 2009. 

		Implementering av etisk regler

		X

		Etiske regler er implementert. Implementering av etiske regler ble startet i 2008, videreført i 2009 for å sikre god forståelse og kunnskap hos ledere og ansatte i bydelen.

		 Tjenesteledersamlinger med temaer:- Arbeid med inkluderende arbeidsliv- Økonomistyring 

		 Motivasjonsarrangement for ansatte: Nærværsfaktorer i det daglige arbeidsmiljøet. Seminaret ble gjennomført på kveldstid med godt oppmøte. (350 ansatte).   

		 Kulturutvikling, omdømmebygging og styrking av ansattes endringskompetanse. Målgrupper: Barnevernet og Bestillerenheten

		 Lederutviklingsprogram for ledere i Hjemmetjenesten. Tiltaket videreføres i 2010.

		 Dagsseminar: Lederverktøy for langtidsfriske medarbeidere. Målgruppe: Ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud. Antall deltakere: 115

		 HMS-tiltak: Styrke ansattes evne til å håndtere og forebygge situasjoner med utagerende adferd og vold og trusler. Målgruppe: Ansatte i boliger for utviklingshemmede, Barnevernet, Sosialsenteret, psykiatritjenesten og Hjemmetjenesten.

		 Norskopplæring for minoritetsspråklige fra Hjemmetjenesten og boliger for utviklingshemmede. 

		 Lederseminar, ½ dag: ”Moderne lederskap i lys av Ibsens Kongsemnerne”. Målgruppe: Ledere og hovedtillitsvalgte.  

		 Seminar om konflikthåndtering – Arbeidsmiljømessige spilleregler. Målgruppe: Ledere 

		 Opplæring i forflytningsteknikk. Formålet er holdningsendring - Ikke løfte for å flytte men flyte. Målgruppe: Ansatte i Hjemmetjenesten og boliger for utviklingshemmede. 

		Mange av disse opplæringstiltakene er gjennomført med støtte fra OU-fondet. I tillegg til ovenstående opplæringstiltak kommer lokale tiltak som er gjennomført på det enkelte tjenestested. 

		Det er også i 2009 gjennomført månedlig økonomirapportering med rapporter fra hvert enkelt tjenestested til enhetsleder og videre til bydelsdirektør. Grunnlaget for økonomirapporteringen ble lagt i 2005, og modellen har deretter blitt videreutviklet noe i både 2006, 2007, 2008 og 2009. Med dette er det opparbeidet en økt kompetanse hos de budsjettansvarlige i bydelen.

		Alle involverte i avviksarbeidet blir hvert år i forkant av den første rapporteringen innkalt til en obligatorisk opplæring der modellen, forrige års resultater, eventuelle nyheter og vanlige feil blir gjennomgått. I tillegg holdes det informasjonsmøter gjennom året etter behov. Ved hver rapportering gis det dessuten tilbud om hjelp, oppfølging og opplæring fra økonomiavdelingen.

		Hensikten med rapporteringen er tidligst mulig å avdekke avvik, slik at en kan iverksette korrektive tiltak for å komme i balanse. Modellen for økonomirapportering er god og riktig for bydelen.

		I 2009 har man i særdeleshet fokusert på at man på et tidligst mulig tidspunkt iverksetter korrektive tiltak dersom forbruket ikke er i tråd med vedtatt budsjett. Denne innskjerpingen er tenkt ytterligere forsterket i 2010.

		Helhetlig risikostyring

		Bydelen har hatt en omfattende prosess med implementering av helhetlig risikostyring i 2009.  Det ble valgt ut 12 fokusområder tilknyttet ulike enhetsområder, og en har med bistand fra Det Norske Veritas nedlagt et omfattende arbeid. Henviser forøvrig til pkt 3.7 side 49-50 når det gjelder HRS. 

		Bydel Nordstrand har etablert en varslingsordning der ansatte og publikum anonymt kan melde fra om ulovlige forhold. Varslingsordningen er presentert både på Internett og Intranett. Eventuelle saker behandles av bydelens varslingsgruppe bestående av bydelsdirektør, personalsjef og enhetsleder for service og forvaltning. Det har kommet inn én henvendelse via bydelens varslingsmottak i 2009.

		Bydel Nordstrand har i 2009 vært gjenstand for flere kvalitetskontroller fra Kommunerevisjonen innen både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Merknader fra Kommunerevisjonen er utkvittert og bydelen har ingen uavsluttede revisjonssaker. Bydelsdirektøren er av den oppfatning at samarbeidet med Kommunerevisjonen fungerer godt.

		Prosjekt forvaltningsrevisjon av Bydel Nordstrand ble startet i 2007 og avsluttet i 2009 med ”Rapport 8/2009 Økonomistyring i Bydel Nordstrand – oppfølging av rapport 15/2005”. 

		Anskaffelsesstrategien for Bydel Nordstrand 2010-2012 er under arbeid. Planen beskriver organisering av anskaffelser i virksomheten og viser til tiltak som effektiviserer innkjøp.

		Bydelen har formelt utpekt leder av Enhet for service og forvaltning som innkjøpsansvarlig og som leder av bydelens anskaffelsesteam. Teamet har overordnet faglig ansvar for prosedyrer og rutiner. Teamet gir råd og veiledning til budsjettansvarlige og kvalitetssikrer anskaffelser. 

		I 2009 har bydelen lagt vekt på prosedyre- og kompetanseutvikling og laget prosedyrer for innkjøp og anskaffelser for virksomheten. Ansvarsforholdene i forbindelse med anskaffelser er nedfelt i fullmaktene for budsjettansvarlige. Økonomikurs er obligatorisk for ansatte med budsjettansvar, og anskaffelser inngår som en del av dette kurset. Det fokuseres på bestiller og godkjennerfunksjon, samt rutiner i regnskapet.

		Team for anskaffelser foretar jevnlige stikkprøver i regnskapet.  Hensikten med kontrollen er å lokalisere avvik og iverksette tiltak.

		Bydelen har satt i gang en analyse av kontraktsarbeidet i bydelen. Arbeidet er knyttet til helhetlig risikostyring og vil fortsette også i 2010.

		Bydelsdirektør signerer behovsmelding, kontrakt og protokoll for alle anskaffelser som overstiger kr. 500.000,-. I henhold til lokale prosedyrer skal alle kontrakter med varighet utover inneværende år godkjennes av bydelsdirektøren. Dette er et av tiltakene som sikrer gode anskaffelser og gir en samlet oversikt i bydelens kontraktsbase. Avvik meldes i fra til nærmeste overordnet og følges opp i henhold til prosedyrer. Gjeldende lovverk innenfor anskaffelser, Oslo kommunes retningslinjer og bydelens lokale rutiner er implementert i bydelens overordnede prosedyrer.

		Bydelen har i 2009 foretatt anskaffelser i forbindelse med kjøp av plasser, renholdstjenester, teknisk utstyr, barnehage- og kontormøbler og leasing av biler. 

		Bydel Nordstrand har kvalitet som et av sine viktigste satsningsområder, og som følge av dette har man en egen kvalitetsrådgiver som kontinuerlig arbeider for å sikre at myndighetskravene blir ivaretatt på alle nivåer i bydelen.

		Elektronisk kvalitetshåndbok inneholder bydelens prosedyrer, og er lett tilgjengelig for alle ansatte i bydelens enheter. For å sikre systematisk arbeid er det etablert en kvalitetsgruppe på hvert tjenestested innenfor enhetene. Prosedyrene drøftes og nye prosedyrer utarbeides i tråd med bydelens utvikling. Systemet varsler om revisjon hvert annet år. På den måten sikres det at systemets prosedyrer til enhver tid er aktuelle.

		I tråd med forskrift revideres prosedyrer for legemiddelhåndtering årlig av legemiddelrevisor. 

		Et utvalg av HMS-prosedyrer, overordnede prosedyrer, prosedyrer for legemiddelhåndtering og avviksbehandling gjennomgås med alle ansatte på alle aktuelle tjenestesteder hvert kvartal. Det rapporteres kvartalsvis til bydelsdirektør på utført gjennomgang. 

		Elektronisk avvikssystem er lett tilgjengelig for registrering av avvik, og kan benyttes av alle ansatte. Kvalitetsrådgiver gjennomgår månedlig alle avvik i legemiddelhåndtering, utarbeider oversikter og sammenligninger med foregående måned og gir enhetsleder tilbakemelding angående forbedring i tjenesten og/eller utvikling av nye prosedyrer. Bydelen har en egen kompetansegruppe tilknyttet kurs i legemiddelhåndtering. Gruppen har et sterkt fokus på kvalitet og forsvarlig legemiddelhåndtering. Bydelsoverlegen har en sentral plass i dette arbeidet.

		Kurs i legemiddelhåndtering gjennomføres 2 ganger pr år.Oppfølging og veiledning av ansatte etter kurs gjennomføres kontinuerlig i enhetene.

		Øvrige tilsyn Bydelen er fra tid til annen gjenstand for tilsyn fra blant annet fylkesmann, helsetilsyn og arbeidstilsyn. Kvalitetsrådgiver koordinerer arbeidet gjennom planlegging, tilrettelegging og oppfølging i samarbeid med tjenestene som er under tilsyn. I forarbeidet til hvert tilsyn gjennomgås de aktuelle tilsynskrav. Forarbeidet bidrar til en bevissthet på området.

		Bydel Nordstrand har 29 registrerte og 6 nummererte kunstverk. Det er ikke mottatt nye kunstverk som krever registrering.

		Bydel Nordstrand har av kapasitetsmessige grunner ikke tatt inn lærlinger i 2009. Dette med bakgrunn i bydelens ressurssituasjon, både økonomisk og av personalmessige årsaker. Bydelen er godkjent som lærebedrift, og en vil i 2010 vurdere inntak av lærlinger.

		Bydel Nordstrand mottok 03.04.2009 en henvendelse fra Helse- og sosialombudet hvor det etterspørres planer for videre arbeid knyttet til ombudets tilbakemelding for 2008.

		Bydelen besvarte henvendelsen i brev datert 01.07.2009 og bemerket følgende:

		Bydelen har nå påført direkte telefonnummer til sosialkonsulentene på samtlige vedtak. Det er ikke lengre telefontid, og telefonhenvendelser går til saksbehandler direkte eller via sentralbord.

		I samarbeid med Service og forvaltningsenheten i bydelen har sosialsenteret gjennomgått et serviceutviklingsprogram våren 2009. Bydelen har fokus på mål om god service og arbeider aktivt for å utvikle tjenesten.

		En har som målsetning at arbeidet som utføres skal være i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer. Tilbakemeldinger knyttet til feil som måtte skje i tjenesten tas til etterretning.

		Bydel Nordstrand har om lag 413 kommunale boliger, inkludert boliger med døgnbemanning. I 2008 mottok bydelens boligkontor 211 søknader om kommunal bolig inkludert søknader om bytte og fornying av leiekontrakt.. Det ble gitt avslag i 109 av sakene, i hovedsak på grunn av mangel på boliger i bydelen.

		De fleste som søker fornying av leiekontrakt får dette innvilget da de fremdeles fyller grunnkravene i henhold til Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Dette medfører at det blir få ledigstilte boliger. De fleste ledigstilte boliger blir tildelt til kvoteflyktninger som bydelen er pålagt å gi permanent bosetting i egen bydel.

		Bydel Nordstrand har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken i 2009, som bl.a. benyttes til å forsøke å komme til avtaler med private utleiere slik at vi kan bistå våre boligsøkere i arbeidet med å finne gode og botilbud. Bydelen har en forventning om at det skal gi resultater for våre brukere i form av bedre bistand til bosetting.

		Det er et tett og godt samarbeid mellom boligkontor og bydelens sosialkontor i situasjoner med felles brukere.

		Enhet for bestiller i Bydel Nordstrand hadde i 2008 4 klager på avslag om korttidsopphold og 12 avslag om langtidsopphold i sykehjem. Bydel Nordstrand hadde i 2008 gjennomsnittlig 510 sykehjemsplasser, hvorav 60 korttidsplasser. Bydelen har også i 2009 disponert 510 sykehjemsplasser, hvorav 46 korttidsplasser. Bydelen tilstreber å ha en god kommunikasjon med brukere og pårørende slik at brukerne får tjenester tilpasset sine ønsker og behov for trygghet og nødvendig pleie og omsorg. I enkelte tilfeller har brukerne et ønske om sykehjem som ikke kan imøtekommes siden vedkommende ikke er i behov av slik pleie og omsorg som plass i sykehjem tilsier. I de fleste tilfeller har dette latt seg løse gjennom å tilby brukerne andre typer tjenester.

		Bydelen har en økonomisk rådgiver som er organisert i sosialsentervirksomheten. I tillegg har bydelens boligkontor kompetanse og muligheter for å tilby tjenesten til personer som er i målgruppen for refinansiering ved hjelp av startlån. Det er et svært tett og godt samarbeid mellom sosialsenteret og bydelens boligkontor opp mot brukere som er i målgruppen.

		Bydelen er ikke kjent med at det er reist spørsmål fra byrådet/bystyret som ikke er besvart.
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		Prosjekt 105080 gjelder Barnehager inventar og utstyr, kapittel 271 Byomfattende barnehageoppgaver

		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.

		Prosjektet ble i Byrådens sak  48/2009 tilført kr 7,618 mill kr.  Sett sammen med y.disp fra 2008 på 1,663 mill kr utgjør dette kr 9,281 mill kr. Det er postert 5,260 mill kr i 2009 slik at y.disp til neste år (2010) blir 4,021 mill kr.
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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 02. mars 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Martin Kirkengen(V) 
Kjersti Bagle- Tennebø (H) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
Lars Petter Solås (FrP) 


 


 Andreas Bareid (H)  
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:      Ingen fremmøtte 
 
Informasjon : 


• Informasjonsnotat  vedrørende bydelsprisen ble omdelt på møtet.  BUK komiteen 
anmodet om at informasjon /annonsering bør nå andre enn Nordstrand blads lesere, 
eksempelvis oppslag på skoler, barnehager m.fl. 


• Orientering av barnehagesituasjonen - Tidsplan for hovedopptaket:  
- Registrerte søknader pr. dato: 440 
- Ledigmeldte plasser: 625 
- Brukerundersøkelser alle barnehager 
- Barnehageplan revidering innen 30.04.10 
- Rekruttering av førskolelærere 
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Sak 6 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte   
02.03.2010 - Barn, ungdom og kultur komite 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 02.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 02.03.10 godkjennes 
 


 


 Sak 7 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.2010 - Barn, 
ungdom og kultur komite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 26.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
BUK- komiteen hadde følgende merknader til protokoll fra 26.01.10:  


- Ingeborg Midttun(H) skal også stå som til stede under vara. 
- I sak 5/10 – Evaluering av bydelsdagene – under BUK sitt vedtak punkt 1, skal det stå: 


” Evalueringsrapport fra arbeidsutvalget for bydelsdagene vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering”. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 26.01.10 godkjennes med følgende merknader: 


- Ingeborg Midtun(H) skal også stå som tilstedet under vara  
- I sak 5/10 – Evaluering av bydelsdagene – under BUK sitt vedtak punkt1 , skal det stå: 


” Evalueringsrapport fra arbeidsutvalget for bydelsdager vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering”. 


 
 
 







 


 Sak 8 /10    Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Sak 9 /10    Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 
 
 
 
 







Sak 10 /10  Årsregnskap 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 11 /10  Konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 


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


dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser. 
 
Til bydelsutvalget:  


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


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


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 12 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandsplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 


2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 


 







 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.   Saken legges frem for: 
      Eldrerådet 


Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 


2 .  Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale   
trafikkkomiteen  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 


 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
 


 Sak 13 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiko tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
  
 
 
Møte hevet kl. 20.30 
 
 
 
Oslo, 03.03.2010 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn, ungdom og kulturkomiteen 
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		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:







		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
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BYDEL: NORDSTRAND BYDELSNR: 14


Utfylling av data er utført avÅSMUND ROGNERUD Telefon: 23 49 50 89


            Spesialkonsulent Telefax: 23 49 50 50


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


ÅRSSTATISTIKK FOR BYDELENE


2009


31.12.
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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. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276 0
3. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene 0
4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten 0
4. Til andre driftsformål i bydelen 3 400
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 3 400
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -3 400
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 2009-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 kr 3 400 000,- jfr. intern budsjettjusteringssak vedtatt av BU i juni 2009.
Viser ellers til bydelens Årsberetning og Årsregnskap for 2009.


   Antall 
saker 


  1. Saker behandlet administrativt 104
  2. Saker behandlet i BU 11
  3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc.    1) 5
 1)  Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.


 Tabell 1 - 1 - A - Antall saker behandlet innen 
miljørettet helsevern etter kommunehelseloven


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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Time-
verk pr. 


uke
   Helsesøstre 37,50
   Annet fagpersonell 15,00
   Sum 52,50


  1) Gjelder arbeid utført av ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som ikke dekkes av tabell 2 - 0 - A for
     eksempel tuberkulosearbeid, HIV/AIDS, reisevaksiner etc. ( i tillegg til timeverk i tabell 2 - 0 - A)


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


Antall 
hittil i år


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken 42
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken 4


Antall 3. 
tert.


Antall 
hittil i år


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 126 172
 2. Antall behandlede søknader… 108 166
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 108 166
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilget lån 41 42
 6. Antall avslåtte søknader 22 107


Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 142 189
 8. Antall behandlede søknader… 135 183
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 135 183
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 100,0%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 84 97
 12. Antall søknader som ble avslått 62 92
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 51 97
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 19 48
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 37,3% 49,5%
1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak
I tallene for innvilgede kommunale boliger og effektuerte tilsagn er også fornyelse av kontrakter inkludert.


Antall pr. 
31.12.


   - gjennom husbanken 769
   - kommunal bostøtte 500


Sum personer med bostøtte 1 269


Tabell 1-3 - B2 - Antall personer som har bostøtte
Det er ikke mulig å få tall for aktive saker på kommunal bostøtte. Dette får vi vanligvis fra HEV. På grunn av overgang til nytt
saksbehandlingsverktøy for kommunale bostøtte er ikke Hev i stand til å fremskaffe disse tallene i år. Det anslås samme nivå som 2008.


 0-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker
Antall saker 61 17 10 5 4 97
1) Tid fra kommunal bolig er innvilget til boligtildeling er effektuert
Sum saker i denne tabell skal være lik antall effektuerte boligtildelinger i tabell 1-3 B1
Avvik kan oppstå ved at man i tabell 1-3-B3 ventetid på kommunal bolig 
har med saker med ventetid fra året før.


Kontrollformel


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


 Tabell 1 -3-B3 - Ventetid på kommunalt disp. 
utleiebolig i perioden 01.01. - 31.12.    1)


Tabell 1-3 - B2 - Antall personer som har bostøtte


 Tabell 1 - 1 - B - Smittevern for hele 
befolkningen (KOSTRA-funksjon 233)   1)
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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. 


31.12.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 6 1 0 0 7 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 25 16 2 4 47 4
Sum antall personer 31 17 2 4 54 4


Kontrollformel 


Antall personer i tilbudet pr. 31.12. 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. 31.12. (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 3 1 4
Sum antall personer 3 1 4
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.  Derfor må vi benytte steder uten avtale. Vi jobber stadig med
å få personer over på andre botilbud og vi har ingen som har vært i døgnovernatting over 6 mndr. som er der nå.


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. 31.12. 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 0 0
Totalt 0 0 0 0 0


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 3


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 1
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 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.01. - 31.12. 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 5056 499 3 1 0 1 5560 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 01.01. - 31.12.  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 3 9 2 0 0 14 21%
 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. 31.12.


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:
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  Tabell 1 - 11 - B Pr. 31.12.
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Deltakere Deltakere SUM
  Antall personer i tiltak pr. 31.12. , (ikke akkumulert) finansiert finansiert deltakere


av av oppg.-
NAV 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 NAV/andre som tiltaksarrangør 11 0 11
 Tiltak i attføringsbedrift 11 0 11
 Sum deltakere i tiltak 29 0 29


  Tabell 1 - 11 - C Deltakere 
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i regi av bydelen Pr. 31.12.
  Antall personer i tiltak pr. 31.12., (ikke akkumulert)
 Kvalifisering/hospitering - trygdede     1) 0
 Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere   2) Ny sjanse 14
 Sum bydelstiltak 14
 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,
    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 3. tert. hittil i år
 Ordinært arbeid 10 13
 Utdanning/verneplikt 0 0
 Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder 2 5
 Dagpenger 0 0
 Andre trygdeytelser 0 5
 Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå 8 8
 Sum bydelstiltak 20 31


Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.12.     1) 32
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram,
    som er ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)


Sum antall deltakere i kvalifiseringsprogram i bydelen pr. 31.12.     1) 0
1) Personer som mottar stønad ved deltakelse i kvalifiseringsprogram,
    som er ført på KOSTRA-funksjon 276
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  Tabell 1 - 11 - E Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2009 hittil 31.12.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 41 24
 I statlig behandlingsinstitusjon 17 5
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 46 Sum 29


Kontrollformel 41  
Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2009.  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 31.12. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
 enn tilsvarende tall for 31.12.
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.


  Tabell 1 - 14 - A Antall
  HMS - Trusler og vold episoder


i år
  Antall episoder med trusler  1) 23
  Antall episoder med bruk av vold   2) 75
  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 75
  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 3
  Antall skademeldinger 51
  Antall anmeldelser av voldsbruk 9


1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.
2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.
Tabellen gjelder for alle virksomheter i bydelen. Ikke bare sosialtjenesten


Bydelens kommentar:
Bydel Nordstrand har våren 2009 gjennomført kurs for 150 ansatte i "Hvordan forebygge og redusere helsebelastninger ved truede situasjoner
og vold"og instruktør har vært en politioverbetjent/høgskolelærer ved Politihøgskolen. Deretter har det vært holdt individuelle kurs for
Barnevernet, en bolig og sosialsenteret.


Høsten 2009 ble det holdt kurs i "Videreføring av kurs i vold og trusler" ved Hjemmetjenesten, sosialsenteret og for styrere ved
dagsenter/boligene. Kursene har blitt gjennomført for å styrke de ansattes evne til å håndtere og forebygge situasjoner med utagerende adferd. 
Sammenlignet med 2008 er antall episoder med bruk av vold og trusler redusert. 


  Tabell 1 - 14 - B Antall
Anmeldte saker - urettmessig hevet sosialhjelp i år saker


 Antall anmeldte saker p.g.a. urettmessig hevet sosialhjelp  3


  Tabell 1 - 14 - C   Antall
   Saksbehandling i saker etter Lov om sosialtjenester § 4A -pkt. 4.


1. Antall meldinger sendt Fylkesmannen i år 265
2. Antall personer meldingene gjelder 10
3. Antall nye personer i år som det er sendt meldinger om til fylkesmannen 0
4. Antall godkjente vedtak fra fylkesmannen i år, fordelt på følgende: xxx
  - 4a) - § 4A – 5, Bokstav a - skadeavvergende tiltak 0
  - 4b) - § 4A – 5, Bokstav b - atferdsendrende tiltak 2
  - 4c) - § 4A – 5, Bokstav c - omsorgstiltak 2
  - 4d) - § 4A - 5 - bruk av alarm- og varslingssystemer med teknisk innretninger 0
5. Antall personer vedtakene omfatter 3
6. Antall nye personer i år som vedtakene omfatter 3


Bydelens kommentar:
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Tabell 1-14-D
Saksbehandling i saker etter Lov 
om pasientrettigheter § 4A-5


Antall


1. Antall vedtak fattet i år fordelt på (fylles ut automatisk): 1
 - varslingssystemer med tekniske  innretninger og bevegelseshindrende
- medisinsk behandling
- annen behandling/pleie
- innleggelse eller tilbakeholdelse i institusjon 1
2 .Antall brukere vedtakene gjelder 1
3. Antall underretning om vedtak som er sendt i kopi til helsetilsynet i fylket 1
4. Antall vedtak som er påklaget av bruker/pårørende 1
5. Antall vedtak som er overprøvd av helsetilsynet i fylket uten klage 0


Antall 
klienter pr. 


31.12.
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 175
 A) - herav barn (0 -18 år) 46
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 129
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 19
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 27
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 39
  -  d) - herav med utviklingshemming 37
  -  e) - annet 7
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 11
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 16
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 14


Tilleggsspørsmål:
Antall klienter/brukere 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 noe usikre


  Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.12. - For 
klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)


 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 og § 5A-5, pasientrettighetsloven § 2-5, arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven § 15, kommunehelsetjenesteloven § 6-2A, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


Tabell 2A - 1 - A  - Ansatte i 
barnehager pr.  31.12.


Komm. 
barne-
hager


Ikke-
komm. 
barne-


hager 1) SUM
  Antall barnehager i bydelen 30 66 96
  Antall ansatte i bydelens 
barnehager 445 411 856


  Antall ansatte omregnet til årsverk 417,78 341,05 758,83
  Antall ansatte med 
førskolelærerutdanning 117 62 179
Antall ansatte som styrer 23 23
Antall ansatte som pedagogisk 
leder 2) 122 88,81 210,81
  Antall ansatte med dispensasjon 
fra kravet om 
førskolelærerutdanning 31 13 44
    - herav ansatt som styrer 0 0 0
    - herav ansatt som pedagogisk 
leder 31 13 44


1) Inkluderer familiebarnehager
2) Gjelder også førskolelærer 2 stillinger og til svarende
Kontrollsum (tre nederste celler) 0


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


kravet om 
førskolelærerutdanning pr. 


31.12.
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
Midlertidig dispensasjon 15 16 5 8 44
Sum 15 16 5 8 44
1) Inkludert familiebarnehager
2) Eksempler på annen ped. Utdanning: allmennlærer, faglærer, spesialpedag og barnevernspedagog.
3) Barne- og ungdomsfagarbeider tilhører kategorien "Ikke annen pedagogisk utdanning".
Kontrollsum (total) 0 Riktig


Sum
58


723,5
12,47


  Tabell 2A - 1 - D Antall
 Barn i åpen barnehage per 15.12. plasser
 (Åpningstid per uke)
6-15 timer
16 timer eller mer 43
SUM 43
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008
og kommer i tillegg til tallene i tabel 2A-1-A-B


Kommunale 
barnehager


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. 31.12.
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.12.


Ikke-kommunale 
barnehager 1)
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Tabell 2A - 1 - F - Antall barn bosatt 
i andre bydeler med barnehageplass 
i bydelen pr.31.12.


  Antall barn fra bydel:
0 år - født 


2009


1-2 år - 
født 2007-


2008


3-5 år - 
født 2004-


2006
6 år - født 


2003
0 år - født 


2009


1-2 år - 
født 2007-


2008


3-5 år - 
født 2004-


2006
6 år - født 


2003
1 11 11 9 9
2 1 1
3 1 2
4 1 2
5 1 5
6 5
7 1 1 1 1
8 1
9
10
11 1
12 1 1 1
13 12 15 1 16 19
14
15 3 6 1 17 15


    Andre kommuner 4 4 13 8
   Sum barn 0 28 38 0 7 73 56 0
Ikke-kommunale barnehager omfatter alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier
  HUSK Å KVALITETSSIKRE TALLENE. Tabellen benyttes til beregning av dekningsgrader for den enkelte bydel.
  Data kan hentes fra SATS


Tabell 2A - 1 - G  - Søkerliste til 
barnehage pr. 31.12.  Sum barn 


på søker-
liste uten 
tilbud   1)


Søkere 
som har 


et komm.. 
tilbud   2)


Søkere 
som har et 


privat 
tilbud   2)


Sum barn 
på søker-


listen - 
som har 
tilbud


  Antall barn 0 år (født 2009) 278 193 201 394
  Antall barn 1-2 år (født 2007-2008) 381 282 317 599
  Antall barn 3-5år (født 2004 - 2006) 147 114 107 221
  Antall 6 år (født 2003) 0 0 0 0


 1) Gjelder søknader om plass i bostedsbydelen.
 2) Gjelder alle søkere, også de som søker plass i annen bydel.
      Data kan hentes fra SATS


Plasser i ordinære ikke-kommunale 
barnehager og private familiebarnehagerPlasser i kommunale barnehager


NB!! 
Husk at 
bydelen 


ikke 
kjøper 
plasser 
av seg 
selv!
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Tabell 2A - 1 - H
Antall barn i kommunale barnehager Antall
etter oppholdsbetaling for heldagsplass barn
(+ 41 timer)
100%-betaling pr. md.  (1. barn): xxxx
   kr 2 330  (inntekt ≥ 300 001) 1070
   kr 2 071  (inntekt 150 001-300 000) 47
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 49
70%-betaling pr. md.  (2. barn): xxxx
   kr 1 631  (inntekt ≥ 300 001) 212
   kr 1 450  (inntekt 150 001-300 000) 7
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000) 9
50 %-betaling pr. md.  (3. barn): xxxx
   kr 1 165  (inntekt ≥ 300 001)
   kr 1 036  (inntekt 150 001-300 000)
   kr 777  (inntekt ≤ 150 000)
   Sum 1394
 Tallene benyttes i kriteriesystemet
 Data kan hentes fra SATS  (bydelen bør sammenholde sumtallet i forhold til antall i 
 heldagsopphold (41t +) med kommunale opptak).


NB! Barna fordeles etter de satser foreldrene skal betale fra 1.1.2009, inkl. kostpenger.


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST


  Tabell 2B - 1 - A


Personellinnsats innen 
helsestasjons- og 
skolehelstetjeneste (KOSTRA-
funksjon 232)


Helse-
stasjons-
tjeneste 


til gravide 
og barn 0-


5 år


Skole-helse-
tjeneste i 
grunn-
skolen:


 Skole-
helse-


tjeneste i 
videre-
gående 
skole:


Helse-
stasjon for 


ungdom Ledelse  2) SUM
   Helsesøstre 228,75 198,75 63,75 18,75 37,50 547,50
   Jordmødre 67,50 0,00 0,00 3,75 0,00 71,25
   Legetjeneste 25,00 9,00 3,50 0,00 37,50
   Barnefysioterapi   1) 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
   Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning) 48,75 7,50 0,00 0,00 0,00 56,25
   Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.) 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 127,50
   Sum 533,50 215,25 63,75 26,00 37,50 876,00
   Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse 63,75 18,75 18,75 7,50 0,00 108,75
 1) Her skal føres opp timeverk/uke for fysioterapeut som arbeider forebyggende i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 2) Her føres opp ledere med budsjett-/personal-/fagansvar. Kun faglig lederansvar rapporteres under det enkelte fagmrådet.


 
  Tabell 2B - 1 - B


Helsestasjon for ungdom - 
tjenesteproduksjon


Antall 
konsul-
tasjoner  


1)


Antall 
ungdom  


2)


   Sum 1329 675
 1) Alle konsultasjoner telles: Dersom ungdommen har samtaler med helsesøster og lege/annen fagperson
    på samme dag, telles samtalene som to konsultasjoner
 2) En ungdom kan ha flere konsultasjoner i løpet av perioden.


Timeverk pr. uke


Gjelder kun barn med 
heldagsopphold, og ikke 
barn som deler slik plass.
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  Er det Sum  
Tabell 2B - 1 - C Antall valgt Antall antall Antall
Fritidstiltak og klubber for barn klubber klubb- dager kvelder faste
og ungdom  1) styre? åpent lør/søn brukere
Kommunale/private m/komm.tilskudd Nei=0 pr. uke m/tilbud
(Før opp navn på klubb/tiltak) Ja=1 totalt


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Lambertseter- Nordstrand juniorklubb 1 0 1 0 125
Kjeller`n 1 1 1 0 25


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 2 1 1 0 150


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Lambertseter fritidsklubb 1 1 3 40 200


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 1 1 3 40 200


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Band 0 0 3 0 25
Dansegrupper 0 1 3 22 70
Skateboardgruppe 0 0 1 0 10


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 1 0 0 105


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


1) Sett inn tallet 1 pr. klubb, slik at "Excel" kan summere antall klubber i bydelen
2) Med fast bruker forstås det som er sammenlignbart med tidligere medlemslister. Dette som et uttrykk for hvor mange en
når med tilbudet uten at en teller alle som har vært innom på enkeltdager


           


3. Ungdomssentre med høyere aldersgrense enn 18 
år


2. Kommunale  fritidslubber og lignende for 
ungdom 14-18 år


1. Kommunale  fritidslubber og lignende for barn 
og ungdom under 14 år


4. Ungdomstiltak rettet mot særskilte aktiviteter 
(motorsenter, musikk, media m.m.)


5. Kommunalt støttede fritidstiltak for barn og unge 
opp til 18 år
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST
BARNEVERN


 Tabell 2 - 2 Antall
Meldinger til barnevernet i perioden 01.01. - 31.12. saker/


barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01. - 31.12. 316
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.01.2009. 3
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 319
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 31.12. 39
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 31.12. 280
 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.12. 0
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 319


 8. Antall barn omfattet av meldingene 303


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. 31.12.2008.


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. 31.12.
    Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2-3 pkt.1.


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


Pkt. 2:
Tall fra "før 01.01.2009." 
gjenspeiler tall som er 
rapportert inn i 
tertialstatistikken pr. .
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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 01.01. - 31.12. (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   1)" 280
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2008, (jf. Årsstatistikk for 2008 104
 tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr. 31.12.2008. xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 384


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 95
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 3
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 1
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 2
   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 0
 6. Venter på tiltak 13
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 111


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0
 9. Søknad avslått 6
 10. Overført til annen bydel 1
 11. Samtykke trukket 0
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 173
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 180


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 135
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 8


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 8
 15. Fortsatt er under undersøkelse 85
 16. Sum ikke-avsluttede saker 93


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 25
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 1
17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 384


 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 352
  - herav innvandrerbarn 58
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 241


 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. 31.12.2008.
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 %: 54%
  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 %: 97%
  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:
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge 
under tiltak i og utenfor familien


Pr. 31.12. I hele 2009


Herav 
flyttet til 
andre 
bydeler i år


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 183 260 7
  - herav i alderen 0 - 17 år 175 242 7
 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 59 82 1
  - herav i alderen 0 - 17 år 45 56 1
  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.12. 1 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 1. ledd 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-6, 2. ledd 1 xxxx xxxx
    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx
    - etter § 4-25 0 xxxx xxxx
 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 242 312 7
 4)-  herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden xxxx 30 1
 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 15 1


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:
Punkt 1) Antall barn og unge under tiltak i familien viser en verdi på 184 ved uttrekk Familia. Dette samsvarer ikke med kontrollformelen
jfr. tabell 2-4-2 punkt 1. Inputen i  tabell 2-4-2 punkt 1 er korrekt jfr. Familia.


Pr. 31.12.
 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 173
  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 145
 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 83,8%
 3) Antall barn under omsorg totalt      2a) 35
  - herav barn med gyldig omsorgsplan     2b) 30
 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 85,7%
 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.


0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 17 år 18 år +


1. Barn med tiltak i barnevernet i alt jf 2-4-1, pkt. 1+2 63 90 69 20 242 312


1.1 Av pkt. 1, ant. barn med tiltak i hjemmet jf 2-4-1, p 56 72 49 9 186 260
 - herav innvandrerbarn 16 23 12 0 51 51
1.2  Av pkt. 1, antall barn i fosterhjem 2 8 6 2 18 22
 - herav innvandrerbarn 0 1 0 0 1 1
 - antall oppholdsdøgn i fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 7333
1.3  Av pkt. 1, antall barn i forsterket fosterhjem 3 6 4 0 13 14
 - herav innvandrerbarn 0 1 1 0 2 2
 - antall oppholdsdøgn i forsterket fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4247
1.4  Av pkt. 1, antall barn i institusjon 2 4 8 1 15 31
 - herav innvandrerbarn 2 2 4 0 8 11
 - antall oppholdsdøgn i institusjon totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5835
1.5  Av pkt. 1, antall barn i hybel o.a. 0 0 2 8 10 19
 - herav innvandrerbarn 0 0 0 1 1 2
 - antall oppholdsdøgn i hybel o.a. totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 3395
KONTROLLSUM pkt. 1.1 - 1.5 63 90 69 20 242 346
Avvikskontroll 0 0 0 0 0


Kontrollformel


Kontrollformel "Sum pr. 31.12"


Kontrollformel "Sum hele året"


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med 
gyldige planer ved periodeslutt


Sum pr. 31.12.
Tabell 2 - 4 - 2 - Barn under tiltak i barnevernet 
etter alder og type tiltak, pr. 31.12. og  for hele 


året   1) Sum hele 
åretSum alle
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Tabell 2 - 4 - 3 - Barn i fosterhjem - 
barn som bydelen har 


plasseringsansvaret for I hele året


1. Antall fosterbarn < 18 år (antall plasserte barn): 39
2. Antall fosterbarn 18 år og over (antall plasserte barn): 9
Sum plasserte fosterbarn 48
3. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 14
4. Antall barn under 18 år (jf. pkt. 1), som IKKE har fått oppfylt kravet om 4 tilsynsbesøk pr. år 25
5. Av punkt 4, antall fosterbarn med 0 tilsynsbesøk 2


Kontrollformel:


 I hele året


Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    2) 39
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens plasseringsansvar)   113
Gjennomsnittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av bydelens barnevern 2,9
Antall fosterbarn plassert i bydelen av andre bydelers/kommuners barnevern   3) 12
Sum tilsynsbesøk for disse (bydelens tilsynsansvar)    32
Gj.snittlig antall tilsynsbesøk pr. barn plassert av andre  barnevern 2,67


Antall fosterbarn plassert av bydelens barnevern    2) 39
Sum oppfølgingsbesøk for disse 141
Gj.snittlig antall oppfølgingsbesøk pr. barn 3,4
1) Alle barn under 18 år som har vært i fosterhjem i 2009
2) I fosterhjem i bydelen eller i andre bydeler/kommuner
3) Bydelen har tilsynsansvar for alle fosterhjem i egen bydel, uavhengig om det er barn plassert av egen bydel eller andre bydeler/kommuner


  Tabell 2 - 6 Fylkes- Ting- Lag-
  Saker behandlet av Fylkesnemda og rettsvesenet nemnda retten manns-


retten
  1. Totalt antall saker behandlet 9 3 0
Herav saker hvor vedtaket inkluderer bruk av tvang: xxxx xxxx xxxx
1.1 Pålegg om hjelpetiltak etter § 4-4 0 0 0
1.2 Forbud mot flytting etter § 4-8 0 0 0
1.3 Omsorgsovertakelse etter §§ 4-8 og 4-12 7 2 0
1.4 Fratakelse av foreldreansvar etter § 4-20 0 0 0
1.5 Tiltak for barn med adferdsvansker etter § 4-24 1 0 0
 Sum antall saker med bruk av tvang 8 2 0
  2. Sum antall barn omfattet av sakene 7 3 0


Antall saker i år


Tabell 2 - 5 - Tilsynsbesøk for barn 0-17 år i 
fosterhjem   1)
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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: 
>  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  
31.12. - 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 5 16 12 16 29 36 33 150
Kvinner 2 11 9 20 22 56 144 136 400
Sum egne beboere 5 16 25 32 38 85 180 169 550
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 3 14 29 38 83 171 158 496
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 2 9 11 22
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 6 10 3 0 0 0 0 19


 - i barneboliger/avlastningsboliger 5 7 1 0 0 0 0 0 13
Kontrollsum 5 16 25 32 38 85 180 169 550
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
2) 0 1 2 2 7 7 27 15 61
 - i skjermet plass for demente 0 0 3 2 8 14 25 24 76
Sum 0 1 5 4 15 21 52 39 137


1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys
   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Se obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


12,3%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


13,8%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon
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Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.12.     1)     2) Komm. Fast Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. plass plass plasser


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Søster Ninas Sykehjem 0532 4 4
Villa Skaar 0626 5 5
Spaniaplasser - 5 5
Fagertun Sykehjem 0534 2 2
Valstad Sykehjem 0237 1 1


0
 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 12 5 17


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Nøstret Bo og omsorgssenter 0612 3 3
Ås avlastningshjem 0214 8 8
Hvalheim bo- og behandlingssenter 0612 1 1
Holtet bosenter og verksted 0301 1 1
Solstad bo- og omsorgssenter 0612 1 1
Trollhaugen seniorsenter A/S 0624 1 1


0
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 15 0 15
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 27 5 32


Se obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010
 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:


Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.12.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. plasser


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 0


 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
Se obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010
      Kommentarer:
Bolig som er hjemlet som institusjon som vi drifter selv i bydelen


Antall pasienter
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Tabell 3 - 2 - A
Tid på ventelister til fast plass i 
sykehjem pr. 31.12.      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 1 1 0 0 0 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) 1 0 0 0 0 0 0 1
 e) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0


Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 2 1 0 0 0 0 0 3
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 2 1 0 0 0 0 0 3
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 25


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) 25,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass 50,8
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset i inst. 17,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 52,4
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie ingen
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 3. tert.
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


 Antall Antall Betalt Betalt 
 Tabell 3-2-C meldt pas. som  I 1000  I 1000 SUM 
 Utskrivningsklare pasienter i somatiske utskr.- bydelen  kroner  kroner betalt i 
 og psykiatriske avdelinger i sykehus klare i år betaler for i år i år alt


pr. 31.12 til SYE 2) til sykehus i år  3)
  I somatiske sykehusavdelinger 682 8 293 186 479
  I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0
  Sum alle kategorier 682 8 293 186 479


kontrollformel
 1)  Samlet antall utskrivningsklare pasienter pr. 31.12, både med og uten betalingsplikt.
Her skal det oppgis både pasienter som venter på sykehjemsplass eller som venter på hjemmetjenester m.v.,
jf den månedlige registreringsordningen som er etablert i forbindelse med betalingsordningen
for utskrivningsklare pasienter (inkl. pasienter det ikke er inntruffet betalingsplikt for).
 2) SYE = Sykehjemsetaten
 3)  Påse at regnskapsføringen er ájour pr. 31.12. Gjelder summen av det som bydelen betaler direkte 
     til sykehuset og som betales til SYE.


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. tidsbegrenset opphold er opphold der vedtak og 
innskriving  


Tidsintervall


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 31.12. - Institusjonstjenesten        1)
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Tabell 3-2-D


Søknader og avslag på 
sykehjemsplass i år


Langtidso
pphold


Tidsbegre
nset 
opphold


Antall søknader om sykehjemsplass 232 724
Antall innvilgede søknader om sykehjemsplass 184 665
Antall avslåtte søknader om sykehjemsplass 48 59
Prosent innvilgede søknader 79% 92%
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


Tabell 3-2-E


Klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år
Langtidso
pphold


Tidsbegre
nset 
opphold


Antall klager etter avslag på sykehjemsplass 1) 7 12
 Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2) 2 12
Antall klager som er anket videre til Fylkesmannen 3) 0 0
Antall vedtak omgjort av Fylkesmannen som følge av klage 4) 0 0
Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5) 2 12
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling i bydelen 0 2
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling hos Fylkesmannen 0 0
1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om sykehjemsplass i år. 
2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om sykehjemsplass som er omgjort av bydelen selv som følge av klage. 
3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om sykehjemsplass som søkeren har anket videre til Fylkesmannen. 
4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om sykehjemsplass der Fylkesmannen har omgjort vedtaket. 
5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelen og Fylkesmannen
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


Tabell 3-2-F
Alternativt tilbud til personer som har fått avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem Antall
Antall personer som har fått endelig avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem 1) 46
Herav antall som har fått vedak om tidsbegrenset opphold i sykehjem 27
Herav antall som har fått vedtak om kun praktisk bistand 2) 1
Herav antall som har fått vedtak om kun hjemmesykepleie 5
Herav antall som har fått vedtak om både praktisk bistand og hjemmesykepleie 3) 39


0
Herav antall som har fått vedtak om plass i dagsenter (ikke lovhjemlet vedtak) 27
Herav antall som har fått andre tilbud (spesifiser under) 2
Sum antall personer som har fått alternativt tilbud 101
1) Antall avslag på søknad om sykehjemsplass minus antall avslag omgjørt som følge av klage
Dersom veileder fra Prosit som sendes bydelene i januar ikke angir Gericarapport må tabellen inntil videre telles manuelt
2) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. 
3) Hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid


  Tabell  3 - 3
  Innleggelser /utskrivninger i sykehjem Lang- Kort- SUM
  (Registreres av bydelen som forvalter tids- tids- ALLE
   sykehjemsplassene) plasser plasser
    Beboere overført fra i fjor 457 56 513
 +  innleggelser i år 250 728 978
  - utskrevet og døde i år 272 723 995
  =  Beboere overført til neste år 435 61 496
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) langtidspasienter 19,68


Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) korttidspasienter 0,97


Gjennomsnittlig liggetid i mnd. *) alle pasienter 6,08


*)  Gjennomsnittlig liggetid er noe forenklet definert som gjennomsnittlig antall pasienter i året, dividert med antall utskrivninger, 
      multiplisert med 12. Gjennomsnittlig antall pasienter er middelverdien av antall overført fra 2007 og antall overført til 2009.
      Regnes ut automatisk når tabell 3-3 er utfylt.


Herav antall som har fått vedtak om plass i dagopphold i institusjon (vedtak hjemlet i Lov om 
helsetjenesten i kommunene) 
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  Tabell 3 - 4 I hele Oppgi hvilke arter som 
  Egenbetaling for beboere i heldøgnsplasser i 1000 beløpene baseres på
  institusjoner  1) som bydelen disponerer. kroner (VIKTIG!)


  Regnskapsført trygdetrekk 58 235 Art 16009* (Se kommentar nedenfor)
  Regnskapsført egenbetaling utover trygdetrekk 10 953 Art 16001
  Antall plasser som inntektene relaterer seg til    2)
Tallene benyttes i kriteriesystemet.
1)  Skal omfatte sykehjem, heldøgns  boform med pleie og omsorg og aldershjem.
     Skal inkludere egenbetaling for korttidsplasser
2)  Oppgi gjennomsnittlig antall plasser til disposisjon i 2008  basert på registreringer  1. og 2. tertial  og 31.12
*Kommentar : Har trukket ut kr 532' som er ført på art 16009, men som gjelder rusplasser. Totalt på art 16009 er det ført kr 58.767


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 11/09


HMS i pleie- og omsorgssektoren:
Rullering av HMS-planen skal skje på bakgrunn av årlige kartlegginger og risikovurderinger
 av arbeidsmiljø i kommunale virksomheter i pleie- og omsorgsområdet. Angi måned og år 
for når slik rullering ble utført sist (skriv slik: 11/07): Mnd/år 12/09
Jf. Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 (i krafttredelse fra 1. januar 1997 - sist endret 2. januar 2005)
Er nødvendige tiltak i henhold til kartleggingen vedtatt iverksatt? Ja/Nei JA


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


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


31.12.    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 65 82 17 164 15
 Antall mottakere 50-66 år 38 69 48 155 24
 Antall mottakere 67-79 år 67 123 77 267 85
 Antall mottakere  80-84 år 62 141 112 315 92
 Antall mottakere  85-89 år 72 179 203 454 125
 Antall mottakere ≥ 90 år 35 83 120 238 76
 SUM - alle aldersgrupper 339 677 577 1593 417
 Sum mottakere ≥ 80 år 169 403 435 1007 293
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


 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.
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  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 


timer i hjemmetjenesten


Antall 
vedtakstim
er hittil i 


år


Antall 
utførte  


vedtaksti
mer hittil i 


år Kommentar:
Antall timer praktisk bistand 17 376 16 212 Har satt inn snitt pr mnd i 2009.
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 6 081 4 919 Mht utførte timer er praktisk bistand-
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 8 695 8 695 opplæring i daglige gjøremål, BPA og 
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 2 598 2 598 psykisk helsearbeid satt lik vedtaks-
Antall timer hjemmesykepleie 4) 10 931 9 541 timer. Har ikke ekstakte utførte tall.


240 240
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 28 307 25 753


Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010
1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. 
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.


  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. 31.12.


  Antall innbyggere i bydelen    1) 39174 3661 2384 481 2865


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,81% 7,29% 32,26% 49,48% 35,15%


 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 30,9
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 5,0
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 8,3
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1,0
  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.
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)
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Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 87%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år 09/09
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten


Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":
Brukere er stprt sett fornøyde - De som mottar hjelp fra både HP og PB er minst fornøyde.


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei ja
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei nei
Kommentarer:
Virksomheten arbeider systematisk med kvalitetsforbedring gjennom elektronisk kvalitetssystem og avvikssystemet Delta.
Kompass skal innføres innen 01.02.2010 og det fører til at alle brukere får en tjenesteansvarlig.  
Autorisasjon på utdeling av legemidler føres egen liste på de ansatte som har fått dette. 


  Tabell 3 - 8
  Trygghetsalarmer pr. 31.12   Antall
  Personer med individuell alarm i egen bolig (inkl. beboere i trygdeleilighet) 1 256
Benytt veileder for uttak av rapporter fra Gerica som sendes ut til bydelene i januar 2010


BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og omsorgsformål -
etter kjønn og alder, pr. 31.12.    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 1 4 6 2 3 2 0 18
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 17 8 0 0 0 0 0 25
Personer med psykiske lidelser 0 16 10 2 1 0 0 0 29
 SUM menn 0 34 22 8 3 3 2 0 72
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 2 1 2 2 4 5 16
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 12 8 2 2 2 2 0 28
 SUM kvinner 0 33 14 3 4 4 6 5 69
 SUM menn + kvinner 0 67 36 11 7 7 8 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
NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven
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  Tabell 3 - 10 Herav 
  Personer med psykisk utviklingshemming    1) Antall antall
  registrert i bydelen (som bydelen totalt med
  har økonomisk ansvar for) - pr.31.12 vedtak


2)


    0- 15 år 27 27
   16 - 49 81 81
   50 år og over 29 29
  Sum 137 137


Tall i kolonnen "herav antall med vedtak" benyttes i kriteriesystemet


 1)  Inklusive de som bydelen kjøper tilbud til i andre bydeler
 2)  Bare psykisk utviklingshemmede med vedtak om tjenester hjemlet i sosialtjenesteloven og/eller kommunehelseloven.


  Tabell 3 - 11 Antall
  Boforhold for utviklingshemmede - pr. 31.12 personer


  Bor i egen selvstendig bolig (med eller uten hjemmetjeneste)  11
  Bor i bofellesskap/samlokalisert bolig med fast tilknyttet personell 64
  Utviklingshemmede under 18 år som bor hos pårørende 32
  Utviklingshemmede 18 år eller eldre som bor hos pårørende 21
  Boform for heldøgns pleie og omsorg   1) 9
  Sum   2) 137
1)  Tilbud som er hjemlet i henhold til kommunehelsetjenestelov eller Kontrollformel:
   sosialtjenestelov, som det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
2)  Skal være lik summen i tabell 3-10


 Tabell 3 -12  - Aktiviteter for 
psykisk utviklingshemmede som 
bydelen forvalter eller kjøper av 


andre  - antall plasser pr. 31.12      1)
Antall 


personer
Antall utviklingshemmede i bydelen 21 år eller eldre 91
Herav antall som: xxxx
ikke har aktiviteter på dagtid 16
har aktiviteter på dagtid 1-2 dager/uke 3
har aktiviteter på dagtid 3-4 dager/uke 5
har aktiviteter på dagtid 5 dager/uke 67


  Sum     91


 1) Med aktiviteter på dagtid menes aktiviteter utenfor eget hjem, slik som arbeid, dagsenter, voksenopplæring m.v.


kontrollsum


3) VIKTIG!  Bydelene må ved utfylling av denne 
kolonnen kontrollere at:
- dokumentasjon foreligger i den enkeltes 
saksmappe på at personen er psykisk 
utviklingshemmet, og at det fremgår hvem som har 
uttalt dette.
- alderskategori er korrekt
- personen ikke samtidig er registrert som psyk. 
utvikl.hemmet i annen kommune
- det foreligger enkeltvedtak med saksnr. i hht. 
nevnte lover
- personer som danner grunnlag for 
vertskommunetilskudd ikke er tatt med.
Ref. for øvrig rundskriv IS-3/2009 fra Sosial- og 
helsedirektoratet.
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VELFERDSTILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 -14 - A Antall Antall   Antall
  Personell ved eldresentrene personer årsverk hjemler
  (kommunale og private med tilskudd) pr. pr. 


 31.12  31.12
  Fast ansatte 1) 15 13,8 14
  Frivillige 351 24,5 xxxx
1)  Sivilarbeidere regnes under fast ansatte.  Med hensyn til frivillige, anslås 
     hvor mange årsverk den frivillige innsatsen utgjør


  Tabell 3 - 14 - B Antall Inngåtte 
 Brukere av eldresentrene reg. drifts-


brukere avtaler
 


Senterets navn (Private merkes med *): xxxxx xxxxx
Krystallen seniorsenter 890 nei
Nordstrand eldresenter Krystallen seniorsenter * 2230 ja
Bekkelaget seniorsenter * 1200 ja
Simensbråten-Ekeberg seniorsenter * 453 ja
5) 0 0
6) 0 0
SUM brukere 4773
 1)  Personer som bruker flere av senterets tilbud, skal bare registreres en gang.
 2)  Skriv Ja eller Nei utenfor det enkelte senter


Tabell 3 - 14 - C - Organisering 
av seniorveiledertjeneste    1)


Er til-
knyttet 
eldre-


senteret


Er til-
knyttet 


hjemme-
tjenesten


Er ikke 
etablert


Årsverk 
2)


Seniorveiledertjeneste i bydelen 0,00
1) Skal omfatte oppsøkende virksomhet til alle hjemmeboende eldre > 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester
  ref. verbalvedtak H5 i bystyrets budsjettvedtak for 2008 (dok. 3/2008 - s. 113) 
 Sett inn et 1-tall i aktuell rute
2) Angi med en desimal


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.  31.12. grunnlag   1) 31.12.


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 636 xxxxx 0 xxxxx 636
  Basisbeløp 13 280 7 633 0 13 920
  Husleie   3) 18 237 1 007 873 24 20 141
  Midlertidig botilbud   4) 895 0 5 0 900
  Boligetablering 507 0 105 0 612
  Renter/avdrag boliglån 262 0 0 0 262
  Annen hjelp til livsopphold 957 0 35 0 992
  Andre formål - tilleggsytelser 1 401 6 80 0 1 487
  Omgjøring til bidrag 65 -65 0 0 0
  Sum brutto  36 240 955 1 731 24 38 950
  Inntekter 9 305 0 230 0 9 535
  Sum netto 26 935 955 1 501 24 29 415
  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:
Pga. den ustabile finansielle situasjonen i Norge i 2009 har sosialhjelpsutgiftene steget.  Det har også
vært en økning i utbetalinger p.g.a. problemer i NAV.


Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot eldre og   
funksjonshemmede,  først og fremst aktiviseringstilbud.
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Gj.snitt Gj.snitt
  Tabell 4  - 2 antall antall
  Antall aktive klienter pr. måned   1) 3. tert. hittil i år
  2) 3)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 328,75 335,92
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 3 2,16
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 35,75 36,76
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 12,5 12,83
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 277,5 284,17
  Kontrollsum  (alle herav) 328,75 335,92


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 3. 
tert.   1)


Gj.snitt 
hittil i år  


2)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 551 9 530


1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (sept., okt., nov., des.).
2) Summen for hele året deles med 12
Ref. OSKAR-melding


Brutto 
utgifter pr. 
mottaker i 


snitt   1)


Gjennom-
snitt 


stønads-
lengde  2)


  1) Kr pr. klient m/øk. støtte. / 2) Stønadslengde i måneder (en desimal) 45 744 4,8
1) Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Brutto driftsutgifter, Kontoklasse 1. ((010..480) + 590 - (690, 710, 729, 790), for funksjon 281. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. 
2)  Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Samlet stønadslengde for alle sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. 


Akkum-
  Tabell 4 - 4    ulert
    Klienter uten vedtak om økonomisk sosialhjelp pr. 31.12


  Antall  klienter som kun har mottatt råd og veiledning  1): 678


  Antall  klienter med vedtak som ikke har mottatt økonomisk sos.hjelp  2): 191


1) Her skal alle klienter som har vært på mottakstime/kartleggingstime på sosialkontoret eller som gjennom
    telefonsamtale har mottatt tilsvarende for  veiledning. Kun klienter uten vedtak registreres her.
2) Dette er klienter som ikke har fått utbetalt sosialhjelp i perioden, men hvor det er registrert minst en av følgende aktiviteter: 
    arbeidsplan, journalnotat, søknad, tiltak, vedtak. Vedtak kan være: støttekontakter, avslag på søknad om økonomisk støtte, 
    forvaltningsklienter, avlastningstiltak etc.


Ref. OSKAR-melding


Kommentar: 


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


  Tabell 4 - 3B - Brutto driftsutgifter til 
økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig 


stønadslengde for økonomisk sosialhjelp.
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