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Sak 47/10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 07.06.10- 
Helse- og sosial komitè  

 
Arkivsak: 201000035 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 07.06.10 47/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 07.06.10- HELSE- 
OG SOSIAL KOMITÈ  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 07.06.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 25.05.10 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 48/10    Godkjenning av protokoll fra møte 10.05.10 - Helse- og 
sosialkomitè  

 
Arkivsak: 201000034 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 07.06.10 48/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.05.10 - HELSE- OG 
SOSIALKOMITÈ  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.05.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 25.05.10 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 49/10    Avviksrapport april 2010 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 62/10  
Medbestemmelsesutvalg 07.06.10  
Eldrerådet 07.06.10 47/10  
Arbeidsmiljøutvalg 07.06.10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 50/10  
Ungdomsrådet 07.06.10 23/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 49/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.06.10  
Barn, ungdom og kultur komite 08.06.10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
AVVIKSRAPPORT APRIL 2010 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport april 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport april 2010 for Bydel Nordstrand 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr epost innen den 25. dag etter 
avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av 
budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter 
for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren 
kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr 
enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del viser 
oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte avviksrapport 
 
 
 
 
Oslo, 21.05.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 50/10    Tertialrapport pr 1. tertial 2010 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 63/10  
Medbestemmelsesutvalg 07.06.10  
Eldrerådet 07.06.10 48/10  
Arbeidsmiljøutvalg 07.06.10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 51/10  
Ungdomsrådet 07.06.10 24/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 50/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.06.10  
Barn, ungdom og kultur komite 08.06.10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
TERTIALRAPPORT PR 1. TERTIAL 2010 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2010 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Tertialrapport pr 1 tertial 2010 for Bydel Nordstrand 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det 
utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tertialrapport 2 i 2009 og årsberetning 2009.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det vises til vedlagte tertialrapport. 
 
Sammendrag  
Tertialrapporten er bydelens rapport pr 1. tertial 2010 på tjenesteproduksjon og økonomi.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Ytterligere vurdering 
Ut fra rundskriv skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 10. mai 
2010. Denne er innlevert i henhold til fristen.  
Byrådet skal senere avlegge tertialrapport pr. 30.04.2010 (1. tertial 2010). Tertialrapporten fra  
byrådet til bystyret baseres på innhentede opplysninger fra virksomhetene. Dette rundskrivet gir  
informasjon om hvilke opplysninger den enkelte etat, bydel og kommunale foretak skal  
oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt hvilke tidsfrister som gjelder. 
 
 
 
Oslo, 21.05.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 51/10    Tertialstatistikk 1. tertial 2010 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 64/10  
Medbestemmelsesutvalg 07.06.10  
Eldrerådet 07.06.10 49/10  
Arbeidsmiljøutvalg 07.06.10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 52/10  
Ungdomsrådet 07.06.10 25/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 51/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.06.10  
Barn, ungdom og kultur komite 08.06.10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
 
TERTIALSTATISTIKK 1. TERTIAL 2010 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2010 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Tertialstatistikk 1 tertial 2010 for Bydel Nordstrand 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det 
utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tertialstatistikk 2-2009 og årsstatistikk 2009. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det vises til vedlagte tertialstatistikk. 
 
Sammendrag  
Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 1 tertial 2010 på tjenesteproduksjon og økonomi. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Ytterligere vurdering 
Ut fra fellesskriv skal det utarbeides tertialstatikk for bydelene med innleveringsfrist 10. mai 
2010. Denne er levert i henhold til fristen. 
 
 
 
 
Oslo, 21.05.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 52/10    Budsjettjustering 2010  
 
Arkivsak: 200800487 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 65/10  
Medbestemmelsesutvalg 07.06.10  
Eldrerådet 07.06.10 50/10  
Arbeidsmiljøutvalg 07.06.10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 53/10  
Ungdomsrådet 07.06.10 26/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 52/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.06.10  
Barn, ungdom og kultur komite 08.06.10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
BUDSJETTJUSTERING 2010  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i råd, komiteer, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Følgende budsjettjustering vedtas: 
1. Budsjettreduksjon koststed Bydel Felles      kr 26 500 000 
Kostrafunksjon 190     kr 26 500 000 
 
2. Budsjettøkning på eget koststed ”Uforutsette utgifter”      kr 15 000 000 
Kostrafunksjon 190     kr 15 000 000 
 
3. Budsjettøkning på eget koststed ”Avsetning risikoområder”  kr   4 000 000 
Kostrafunksjon 254     kr   1 500 000 
Kostrafunksjon 251     kr   1 600 000 
Kostrafunksjon 234     kr      100 000 
Kostrafunksjon 243     kr      800 000 
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4. Budsjettøkning anførte koststeder, engangstiltak    kr   4 500 000 
Kostrafunksjon 190     kr    1 450 000 
Kostrafunksjon 201     kr       160 000 
Kostrafunksjon 231     kr       825 000 
Kostrafunksjon 234     kr       610 000 
Kostrafunksjon 242     kr       190 000 
Kostrafunksjon 253     kr       685 000 
Kostrafunksjon 254     kr       580 000 
 
 
Budsjettøkning anførte koststeder, varige tiltak    kr   3 000 000 
Kostrafunksjon 120     kr       300 000 
Kostrafunksjon 201     kr       750 000 
Kostrafunksjon 232     kr       150 000 
Kostrafunksjon 234     kr       250 000 
Kostrafunksjon 242     kr       300 000 
Kostrafunksjon 253     kr       815 000 
Kostrafunksjon 254     kr       435 000 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
Vedlegg: 
Oversikt tiltak i budsjettjusteringssaken 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettjustering på bakgrunn av at det er endrede  
budsjettforutsetninger ift. bydelsutvalgets vedtatte budsjett 2010, og tydelige signaler fra 
bydelsutvalget om budsjettjustering i juni 2010. Det er regnskapsresultatet for 2009 som endrer 
det økonomiske utgangspunkt.   
 
Jfr økonomireglementets pkt 2.2 har bydelsdirektøren ”ansvar for å holde bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året.” Og videre presiseres det ”dersom forutsetningene for å 
holde vedtatt budsjettramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelsdirektøren 
fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer”.  
 
Økonomireglementets pkt 2.1 presiserer også at det ”skal ikke legges opp fond fra 
driftsrammen”.  Dette hindrer imidlertid ikke at bydelen kan ha en moderat avsetning for 
uforutsette utgifter. For 2010 er denne satt til 10 mill kroner, men det er absolutt grunnlag for, 
og spesielt ut fra nåværende økonomiske situasjon, å justere denne opp til eksempelvis 1 % av 
bruttobudsjett. 
Økonomireglementet gir rom for å videreføre 5 % av netto driftsramme (eksklusiv økonomisk 
sosialhjelp) ved årsavslutning, jfr pkt 2.5 – med forbehold om bystyrets godkjennelse.  For 
regnskap 2010 utgjør 5 %  kr 44,1 mill kroner. Med bydelens volum er det fortsatt stor avstand 
mellom 1% og ”taket” for videreføring av tidligere års driftsramme (mindreforbruk). 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok budsjettjustering juni 2009. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Saksutredning: 
Med forutsetning om Bystyrets vedtak om regnskap 2009 foreligger det nå grunnlag for å 
vurdere omdisponeringer innen budsjettet for 2010. 
 
Følgende avsetning ligger til grunn: 
Avsetning som følge av vedtatt ”buffer”  10,0 mill kr 
Avsetning for evt merforbruk 2009  14,0 mill kr 
Avsetning som følge av budsjettforlik   2,1 mill kr 
Total avsetning i budsjett 2010   26,1 mill kr 
 
Bydel Nordstrand har i vedtatt budsjett for 2010 en total avsetning på 26,1 mill kroner.  
Budsjettet ble vedtatt i Bydelsutvalget – og det foreligger en forventning om 
budsjettjusteringssak når regnskapsresultatet for 2009 er ferdig behandlet. 
 
I tillegg kan man beregne en budsjettøkning av bydelens budsjettramme for 2010 som følge av 
regnskap 2009 med 0,4 mill kr.  Total avsetning man kan forholde seg til i denne 
budsjettjusteringssaken er derfor 26,5 mill kroner. 
 
Vurdering: 
Bydel Nordstrand har i strategisk plan vedtatt som et overordnet mål å inneha budsjettbalanse.  
Med muligheter til å kunne disponere avsetninger i størrelsesorden 26,5 mill kroner har man et  
godt utgangspunkt for å sikre oppnåelse av det langsiktige målet.    
 
Det er imidlertid svært viktig at bydelen unngår å binde seg til for store kostnadsforpliktelser 
framover i tid.  Budsjettrammen til bydelene de kommende år er signalisert å være reduserende; 
realutviklingsmessig. Bydelsdirektøren vurderer de mottatte signaler å representere minst det 
dobbelte av effektiviseringskravet i 2010, eller omsatt i kroner minimum 11 mill kroner.      
 
Avsetning uforutsette utgifter: 
Bydelen er sårbar for hendelser som fort kan framtvinge en nedjustering av aktivitet.  Derfor 
har det ved økonomivurderinger i bydelsutvalget vært et uttrykt ønske om å ivareta en sentral 
avsetning. Denne anbefales økt til 15 mill kroner for 2011, som er en økning på 5 mill fra 
vedtatt ordinær reserve i 2010.  Hovedformålet er at man har en sikkerhet for å kunne ivareta 
den øvrige vedtatte drift dersom ytre forhold skulle tilsi merutgifter eller budsjettreduksjon.   
 
Denne styrkingen på 15,0 mill kroner er en avsetning for å kunne representere en reserve mot 
uforutsette utgifter.  Det er foretatt en risikovurdering av bydelens budsjett i eget oppsett hvor 
det fremkommer risikoelementer med ”Lav risiko” som i sum utgjør 15,0 mill kroner.  Ut fra 
dagens risikovurdering er alle oppsatte risikoelementer vurdert som såpass lav at man finner 
grunn til å melde en positiv prognose på 15,0 mill kroner tilknyttet avsetningen. 
Altså er dette budsjettmidler som anses å ikke bli forbrukt i 2010 ut fra en risikovurdering pr 
dags dato.   
 
Ved en oppstilling av ovennevnte forhold vil man ha følgende spesifisert avsetning: 
Foreløpig avsetning        26,5 mill kr 
Avsetning for uforutsette utgifter     -15,0 mill kr 
= Til disponering      11,5 mill kr 
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Bydelen har ut fra dette et økonomisk handlingsrom til å kunne omdisponere inntil 11,5 mill kr 
i 2010. Her må en imidlertid være klar over helårsvirkninger, slik at store deler av totalbeløpet 
må disponeres gjennom engangskostnader (kostnader som begrenses til året 2010). 
 
Bydelsdirektøren innstiller at 11,5 mill kroner til disponering budsjettjusteres til følgende 
formål: 
Styrking risikoområder      4,0 mill kr 
Varig økning (2010-effekt)    3,0 mill kr  
Engangsutgifter      4,5 mill kr 
Til disponering   11,5 mill kr 
 
Styrking risikoområder: 
Bydelsdirektøren vurderer det som viktig å budsjettjustere en styrking innen disse 
risikoområder som i sum utgjør 4,0 mill kroner: 
Bokollektivet Øst      0,8 mill kr 
Kjøp av hjemmesykepleie     1,5 mill kr 
Barnevernstiltak     1,6 mill kr  
Eldresenter     0,1 mill kr 
 
Denne styrkingen på 4,0 mill kroner er ingen tilleggsavsetning for å kunne representere noen 
reserve, men en nødvendig avsetning ut fra at budsjettet ikke er dekkende i forhold til forbruk 
selv etter at flere tiltak er igangsatt på de gjeldende områdene.  Altså er dette budsjettmidler 
som anses med stor sannsynlighet å allerede være forbrukt ut fra en risikovurdering.  De 4,0 
mill kroner til styrking av de nevnte risikoområder vil budsjettjusteres til de aktuelle 
kostrafunksjoner, men på eget koststed.  Ut fra dagens risikovurdering vil det ikke bli meldt 
noen positiv prognose av disse midlene.   
 
 
Risiko 2010 Høy/middels Lav risiko Sum risiko 

  
Styrking  

risikoområder 

Avsetning  
Uforutsette 

 utgifter    
Hjemmesykepleie - Timeforbruk 1 500 000 3 000 000 4 500 000
Bokollektiv øst 800 000 0 800 000
Barneverntiltak 1 600 000 1 400 000 3 000 000
Private eldresentre 100 000 0 100 000
Introduksjon flyktninger 0 800 000 800 000
Flere og dyrere tiltak for ressurskrevende brukere 0 4 000 000 4 000 000
Sykehjemsplasser 0 1 000 000 1 000 000
Vederlagsinntekter 0 1 000 000 1 000 000
Hjemmesykepleie - Timepris 0 1 500 000 1 500 000
Sosialhjelputgifter 0 500 000 500 000
Kjøp av rusbehandlingstilbud 0 300 000 300 000
Kommunalt tilskudd til private barnehager - maxpris 0 1 000 000 1 000 000
Oppstartkompensasjon for nye barnehager 0 500 000 500 000
Sum 4 000 000 15 000 000 19 000 000
Ut fra denne oversikt basert på dagens risikovurdering vil det være grunnlag for å fremtidig 
melde en positiv prognose på 15,0 mill kroner. 
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Tiltak av varig karakter: 
Bydelsdirektøren vurderer det som riktig å disponere 3,0 mill kroner rettet mot tiltak av varig 
karakter.  Disse utgiftene vil kunne gi en helårseffekt i 2011 på 6,4 mill kroner.  Det er svært 
viktig at man i denne budsjettjusteringen ikke iverksetter for stor andel av kostnadsdrivende 
tiltak av varig karakter.   
 
Følgende tiltak av varig karakter foreslås (se vedlagte oversikt): 

• Økning 100 % helsesøsterstilling (skolehelsetjenesten) 
• Økning 50 % stilling Utekontakten 
• Økning totalt 150 % stillinger Booppfølging  (sosialtjenesten) 
• Økning 100 % stilling innkjøp/anskaffelser/kontraktsoppfølging 
• Økning totalt 250 % pedagogiske stillinger i barnehagene 
• Økning totalt 150 % stillinger til behovsbasert bemanning Enhet for bo- og 

dagtilbud 
• Økning 20 % stilling fagutvikling Enhet for hjemmesykepleie 
• Økning 100 % stilling fagkonsulent Enhet for bestiller 
• Økning støttekontakter 0,25 mill kr 
• Økning 100 % stilling personalkonsulent 
• Økning sykehjemsplasser (totalt 3 plasser inkl engangstiltak) 

 
Med et volum på budsjettjustering etter opplegget som framkommer i dette notatet så vil en stor 
del av budsjettprioriteringen i 2011 være gjort, all den stund 3 mill kroner i 2010 utløser en 
helsårseffekt på 6,4 mill kroner i 2011.   
 
 
 
Tiltak kun for 2010 (engangsutgifter): 
Bydelsdirektøren vurderer det som riktig å disponere 4,5 mill kroner rettet mot tiltak kun for 
2010 (engangsutgifter).  En slik disponering vil kunne medføre en tilstrekkelig økonomisk 
handlingsfrihet mot 2011.   
Følgende tiltak kun for 2010, engangsutgifter, foreslås (se vedlagte oversikt): 

• Oppgradering av lokaler 
• Vedlikehold (indre vedlikehold) 
• Hovedrengjøring 
• Kompetansehevende tiltak 
• Oppdatering IKT-utstyr i barnehagene 
• NAFO-seminar (Enhet for Bo- og dagtilbud) 
• PDA-terminaler (Enhet for Praktisk bistand) 
• Styrking av seniorsentrene  
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I prosessen på administrativt nivå, herunder tjenesteledersamlingen, ser en klart behovet for å ta 
etter et indre vedlikehold i våre innleide bygninger, både håndverksmessig og renholdsmessig. 
Dette har med trivsel for både ansatte og brukere, og kan klart defineres inn under HMS-
området. 
 

Kostrafunksjoner 
Engangs-

utgifter 2010 
Varige utgifter 

2010 
Varige utgifter 

2011 
120 Administrasjon 0 300 1 200
190 Diverse serviceenheter - Fordeles senere 1 450 0 0
201 Førskole - Ordinær barnehagedrift 160 750 1 500
221 Førskolelokaler og skyss - Byggkostnader 0 0 0
231 Aktivitetstilbud for barn og unge 825 0 0
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0 150 600
234 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede 610 250 250
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering 0 0 0
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 190 300 1 200
244 Barneverntjeneste 0 0 0
253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner 685 815 0
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 580 435 1 620
261 Institusjonslokaler - Byggkostnader 0 0 0
265 Kommunalt disponerte boliger - Byggkostnader 0 0 0

Sum   4 500 3 000 6 370
 
 
 
 
 
 
Oslo, 28.05.2010 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 53/10    Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand - orientering om 
Kommunerevisjonens oppsummering  

 
Arkivsak: 200900448 
Arkivkode: 126.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 66/10  
Medbestemmelsesutvalg 07.06.10  
Eldrerådet 07.06.10 51/10  
Arbeidsmiljøutvalg 07.06.10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 54/10  
Ungdomsrådet 07.06.10 27/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 53/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.06.10  
Barn, ungdom og kultur komite 08.06.10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
ÅRSREGNSKAP 2009 FOR BYDEL NORDSTRAND - ORIENTERING OM 
KOMMUNEREVISJONENS OPPSUMMERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering for årsregnskap 2009 og bydelsdirektørens svar tas til 
orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   

1. Kommunerevisjonens oppsummering for årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand 
2. Bydelsdirektørens svarbrev av 20.05.2010  
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I BU-sak 16/10 Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand ble følgende vedtatt: 
 
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.  
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand 
fremlegges til orientering for bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
BU-sak 16/10 Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009  for Bydel Nordstrand datert 
29.04.2010 følger vedlagt. 
Bydelsdirektørens svarbrev til Kommunerevisjonen følger vedlagt. 
 
 
 
 
 
Oslo, 20.05.2010 
 
 
 
  
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
 

 16



 

Sak 54/10    Salgsbevilling for Meny Lambertseter  
 
Arkivsak: 201000591 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 68/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 54/10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
SALGSBEVILLING FOR MENY LAMBERTSETER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Det anbefales at Meny Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 21, får salgsbevilling 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Det anbefales at Meny Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 21, får salgsbevilling 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Henvendelse fra Næringsetaten med detaljsøknad fra NG Meny Øst AS. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Næringsetaten har i henhold til Alkoholloven  bedt om bydelens uttalelse i forbindelse med at 
NG Meny Øst AS har søkt om ny salgsbevilling.  
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Meny Lambertseter søker om ny salgsbevilling i forbindelse med etablering. 
 
Sammendrag  
Kommunen/bydelen skal i henhold til Alkoholloven uttale seg i forhold til søknader om salgs- 
eller skjenkebevilling. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
Ytterligere vurdering 
Meny Lambertseter ønsker i forbindelse med nyetablering en bevilling for salg av 
alkoholdholdige produkter. Bydelsdirektøren ser ingen grunn til at en dagligvarebutikk ikke 
skal få denne typen bevilling.  
 
 
 
 
Oslo, 21.05.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 55/10    Årsmelding 2009 - Simensbråten-Ekeberg seniorsenter  
 
Arkivsak: 200400155 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 69/10  
Eldrerådet 07.06.10 52/10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 55/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 55/10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
ÅRSMELDING 2009 - SIMENSBRÅTEN-EKEBERG SENIORSENTER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsmelding 2009 fra Simensbråten - Ekeberg seniorsenter tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsmelding med revisjonsberetning for 2009 – Simensbråten – Ekeberg seniorsenter 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Simensbråten – Ekeberg seniorsenter har fremlagt sin årsmelding for 2009. Årsmeldingen er en 
oppsummering av driften ved seniorsenteret for 2009. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Seniorsenteret mottok driftsstøtte fra bydelen i 2009 på kr. 1.225.000,-  Tilskuddet skal dekke 
husleie, støtte til to stillinger samt drift. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ingen 
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Sammendrag  
Årsmeldingen for 2009  fra Simensbråten – Ekeberg seniorsenter er lagt fram av seniorsenteret. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 25.05.2010 
 
 
 
  
Per Johannesen/s/                                     Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                           enhetsleder 
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Sak 56/10    Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - anmeldt tilsyn 
08.12.2009  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 70/10  
Eldrerådet 07.06.10 53/10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 56/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 56/10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
TILSYNSRAPPORT NORDSETERHJEMMET - ANMELDT TILSYN 08.12.2009  
 
  
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 anmeldte tilsyn ved Nordseterhjemmet 08.12.09 til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet, 08.12.09 
2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 26.04.10 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet, 08.12.09 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 1 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 3 tilsyn på Nordseterhjemmet i 2009. 1 anmeldt og 2 uanmeldte 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet, 08.12.09.  
Utvalget hadde et brukermøte der pårørende fikk følgende informasjon: 

- Institusjonsleder informerte om utvikling ved Nordseterhjemmet det siste året. Det ble 
snakket om planer og ønsker for neste år. Det ble også gitt informasjon vedrørende 
bemanningssituasjon ved hjemmet. 

- Tilsynsutvalget informerte vedrørende tilsynets rolle i bydelens politiske system og hva 
slags oppgaver tilsynet skal ivareta. De viste og til behovet for kontakt mellom 
pårørende og utvalget. Pårørende ble oppfordret til å ta direkte kontakt med 
tilsynsutvalget hvis de har saker de ønsker å ta opp.  

  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 12.05.10 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 57/10    Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
16.03.2010  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.05.10 71/10  
Eldrerådet 07.06.10 54/10  
Rådet for funksjonshemmede 07.06.10 57/10  
Helse- og sosialkomite 07.06.10 57/10  
Bydelsutvalget 17.06.10  
 
 
TILSYNSRAPPORT MIDTÅSENHJEMMET - UANMELDT TILSYN 16.03.2010  
 
 
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 Midtåsenhjemmet 16.03.10  til orientering  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1.  Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 16.03.10, mottatt 22.03.10 
      2.  Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 12.05.10 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 16.03.10   
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 2 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har ikke vært tilsyn på Midtåsenhjemmet tidligere i år 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget hadde uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet 16.03.10. 
Utvalget besøkte postene 1, 3 og 5 og hadde samtaler med enkelte beboere og ansatte. 
Sykehjemmet fremstår med gode fysiske omgivelser. Standard på renhold og inventar synes 
gjennomgående god. Det ble påpekt røyklukt i korridoren i 2etg. Dette på grunn av at døren til  
røykerommet stadig står åpen. Tilsynsutvalget anbefaler at det iverksettes tiltak som mer 
effektivt hindrer at røyk siver ut i fellesarealene.  
Branninstruks og rutiner ble vurdert.  
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 12.05.10 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H)  
 Frode Woldsund (KrF) 


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


 


Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
Informasjon  
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 39 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - Helse og 


sosialkomiteen ........................................................................................................ 1 
Sak 40 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Helse og sosial komiteen............... 1 
Sak 41 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand....................................................... 1 
Sak 42 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand .......................................................... 2 
Sak 43 /10  Omsorg +   -  innhold og organisering .................................................................... 3 
Sak 44 /10  Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen............................................. 4 
Sak 45 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand........................................... 4 
Sak 46 /10  Årsrapport og regnskap for 2009 - Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget ..... 5 
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Sak 39 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
Helse og sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 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: 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 godkjennes 
 
 
 
 


Sak 40 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Helse og 
sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 06.04.10 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 06.04.10 godkjennes 
 
 


 Sak 41 /10  Avviksrapport februar 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 42 /10  Avviksrapport mars 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
 
 


 Sak 43 /10  Omsorg +    - innhold og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men 
finner behov for presisering på følgende:  


1. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret.  
2. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å få en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen så fort den er ferdig. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen  så fort den er ferdig. 
 
 
 
 
 
 







 


 Sak 44 /10  Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 


 Sak 45 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  


1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 


2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 


 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 
2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 


3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg. 


 
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 anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 46 /10  Årsrapport og regnskap for 2009 - Frivillighetssentralen 
Ekeberg - Bekkelaget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 







 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Lise Tostrup Setek (A) fremmet forslag om følgende bemerkninger: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknadene foreslått av Lise 
Tostrup Setek (A) 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering med følgende 
merknader: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
 
 
 
  
 
Oslo, 11.05.2010 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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BYDEL: NORDSTRAND BYDELSNR: 14


Utfylling av data er utført av: ÅSMUND ROGNERUD Telefon: 23 49 50 89


spesialkonsulent Telefax: 23 49 50 50


E-postadresse: asmund.rognerud@bns.oslo.kommune.no


TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE


2010


01.01-30.04


PR. 1. TERTIAL 


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.


Bydel Nordstrand pr. 1. tertial 2010
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


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


Til flyktninger hele 2010, jfr. kommunaldirektørens sak 4 830
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890
2. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276, art 10890  
3. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene
4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten 
4. Til andre driftsformål i bydelen
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 0
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0
Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt eventuelle endringer i
DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak), virkning av kommunaldirektørens sak 30/2010 omberegning
av rammen som følge av fjorårets regnskap, sosialhjelpsavsetningen fordelt i kommunaldirektørens sak 17/2010 og
midlene fordelt i byrådssak 1088/09 Fordeling av sentral avsetning - 100 mill. til bydelene som følge av økte sosialhjelpsutgifter.
Jfr. brev til bydelene 26.06.2010.


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 2010-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:
En har foreløpig ikke rukket å vurdere eventuelle omdisponeringer.
Viser ellers til bydelens tertialrapport for forklaringen innenfor funksjonsområde


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


Antall 
hittil i år


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken 16
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken 1


Antall 1. 
tert.


Antall 
hittil i år


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 87 87
 2. Antall behandlede søknader… 69 69
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 69 69
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilget lån 5 5
 6. Antall avslåtte søknader 23 23


Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 65 65
 8. Antall behandlede søknader… 41 41
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 41 41
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 100,0%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 28 28
 12. Antall søknader som ble avslått 6 6
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 15 15
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 10 10
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 66,7% 66,7%
1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 
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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. 


30.04.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 3 0 3 3
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 5 4 3 0 12 3
Sum antall personer 5 4 6 0 15 6


Kontrollformel 


Antall personer i tilbudet pr. 30.04. med opphold > 3 mnd. 5


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i med uten personer
tilbudet pr. 30.04. (som hospits, hotell og pensjonat) kvalitets- kvalitets-


avtale avtale  1)
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 0 3
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 1 3
Sum antall personer 5 1 6
1) Bystyrets måltall for 2010 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. 30.04. etter inn- hvert hver planer


flytting kvartal måned 2)
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 3 3
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 3 3
Totalt 0 0 0 6 6


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 5


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 1


 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.01. - 30.04. 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 2169 322 42 10 1 0 2544 85%
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. - 30.04.  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 0 0 0 0 0 0 0%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen. Ingen saker til Fylkesmannen 1 tertial.
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 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 
sosialsentrene pr. 30.04.


Sosial-
senter 


  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 7
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 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.


Tabell 1-11-A


Kvalifiseringsprogram - saksmengde i
perioden


Mottatte 
søknader


Antall 
vedtak 
som er 
innvilget 
1)


Avslag 
p.g.a. ikke 
egnede 
tiltak 1)


Avslag 
p.g.a. 
fyller ikke 
vilkårene


Kvalifiseringsprogram 24 16 8
1) Alle vedtak som fattes i perioden uavhengig av når søknaden er mottatt


Tabell 1-11-B
Kvalifiseringsprogrammet - antall 
deltakere - aldersfordelt
18-24 år 1
25 år og eldre 15
SUM 16


Tabell 1-11-C
Kvalifiseringsprogrammet- deltakelse 
i perioden 1)
Statlige tiltak 9
Kommunale tiltak 2
Kommunale og statlige tiltak 6
Antall individuelle planer 2) 11
Sum KVP deltakelse 28
1) I tiltak inkl. Også de som er gitt permisjon
2) IP i henhold til lov om sosiale tjenester i NAV § 33


Tabell 1-11-D


Resultat for deltakere som avsluttet 
kvalifiseringsprogram i perioden
Ordinært arbeid 0
Utdanning 0
Midlertidig inntektssikring 1) 0
Andre arbeidsmarkedstiltak 0
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde 0
Annet 0
Sum resultat deltakere KVP 0
1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)


Tabell 1-11-E
Resultat for deltakere som avsluttet 
tiltak i perioden (ikke vedtak om 
KVP) SUM
Ordinært arbeid 2
Utdanning 0
Midlertidig inntektssikring 1) 2
Andre arbeidsmarkedstiltak 19
Varig inntektssikring (uførepensjon) 1
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde 20
Annet
Sum resultat deltakere tiltak 44
1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)


Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 30.04.     1) 32
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram,
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    som er ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)


Tabell 1-11-F


Resultat for deltakere som avsluttet 
introduksjonsprogram i perioden SUM
Ordinært arbeid 1
Utdanning 1
Midlertidig inntektssikring 1)
Andre arbeidsmarkedstiltak 1
Varig inntektssikring (uførepensjon)
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde 1
Annet 3
Sum resultat deltakere 
introduksjonsprogram 7
1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)


  
  Tabell 1 - 11 - G Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2010 hittil 30.04.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 48 35
 I statlig behandlingsinstitusjon 15 7
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 63 Sum 42


Kontrollformel 48  
Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2010.  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 30.04. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere
 enn tilsvarende tall for 30.04.
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 antallpersoner som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene


Antall 
klienter pr. 


30.04.
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 187
 A) - herav barn (0 -18 år) 47
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 140
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 15
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 27
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 36
  -  d) - herav med utviklingshemming 32
  -  e) - annet 30
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 14
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 33
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 29


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:


  Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 30.04. - 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.  30.04.


Komm. 
barne-
hager


Ikke-
komm. 
barne-


hager 1) SUM
  Antall barnehager i bydelen 30 67 97
  Antall ansatte i bydelens 
barnehager 467 436 903


  Antall ansatte omregnet til årsverk 443,61 351 794,61
  Antall ansatte med 
førskolelærerutdanning 119 62 181
Antall ansatte som styrer 23 23
Antall ansatte som pedagogisk 
leder 2) 96 62 158
  Antall ansatte med dispensasjon 
fra kravet om 
førskolelærerutdanning 45 18 63
    - herav ansatt som styrer 0 0 0
    - herav ansatt som pedagogisk 
leder 45 18 63


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. 


30.04.
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 18 27 8 10 63
Sum 18 27 8 10 63
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
88


924,75
10,51


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST
BARNEVERN


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. 30.04.
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 30.04.


Ikke-kommunale 
barnehager 1)
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 Tabell 2 - 2 Antall
Meldinger til barnevernet i perioden 01.01. - 30.04. saker/


barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01. - 30.04. 107
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.01.2010. 0
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 107
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 30.04. 20
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 30.04. 86
 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 30.04. 1
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 107


 8. Antall barn omfattet av meldingene 107


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. 31.12.2009.


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. 30.04.
    Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2-3 pkt.1.


  Tabell 2 - 3 Antall
  Undersøkelsessaker i barnevernet saker/


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


Pkt. 2:
Tall fra "før 01.01.2010." 
gjenspeiler tall som er 
rapportert inn i 
årsstatistikken pr. 
31.12.2009.
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  og resultater av disse: barn


1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.01. - 30.04. (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   1)" 86
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2009, (jf. Årsstatistikk for 2009 92
 tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr. 30.04.2010 xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 178


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 42
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 0
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 0
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 0
   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 0
 6. Venter på tiltak 16
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 58


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0
 9. Søknad avslått 0
 10. Overført til annen bydel 1
 11. Samtykke trukket 0
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 48
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 49


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 29
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 1


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 9
 15. Fortsatt er under undersøkelse 62
 16. Sum ikke-avsluttede saker 71


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 8
  - 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) 178


 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 178
  - herav innvandrerbarn 29
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 133


 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. 31.12.2009.
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 %: 73%
  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 %: 99%
  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:
Sju saker fra 2002/2003 ligger uriktig i Familia som aktive undersøkelsessaker. Denne feilen er meldt HEV. Reell fristoverskridelse er dermed 75%.
Antall meldinger og undersøkelser er rimelig konstant sammnelignet med 1. Tertial 2009. Flere saker er avsluttet med vedtak i 2010 (58 vs 41). 
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge 
under tiltak i og utenfor familien


Pr. 30.04. I hele 2010


Herav 
flyttet til 
andre 
bydeler i år


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 191 234 8
  - herav i alderen 0 - 17 år 181 219 8
 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 64 68 0
  - herav i alderen 0 - 17 år 41 45 0
  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 30.04. 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) 255 289 8
 4)-  herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden xxxx 13 0
 5) Antall barn ventet på fylkeskomm.. tiltak  mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda 0 0 0
 6) Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet 0 0 0


 7) Akuttplasseringer xxxx 3 0


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1: Det er en økning i antall barn og unge i tiltak i familien på 25 % sammenlignet med 1. Tertial 2009.
Antallet med tiltak utenfor familien er relativt konstant.Akuttplasseringer har gått drastisk ned (fra 11 til 3)


Pr. 30.04.
 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 175
  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 136
 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 77,7%
 3) Antall barn under omsorg totalt      2a) 33
  - herav barn med gyldig omsorgsplan     2b) 30
 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 90,9%
 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.


Kommentar til tabell 2-4-1B: Det er en forbedring på 10 prosentpoeng når det gjelder tiltaksplaner , hjelpetiltak sammenlignet med 1. Tertial 2009.


FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med 
gyldige planer ved periodeslutt
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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  
30.04. - 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 19 15 15 28 39 25 149
Kvinner 2 12 10 21 21 58 128 157 409
Sum egne beboere 5 17 29 36 36 86 167 182 558
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 3 17 32 36 85 159 169 501
  -   i aldershjem 0 0 0 1 0 1 8 13 23
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 8 11 3 0 0 0 0 22


 - i barneboliger/avlastningsboliger 5 6 1 0 0 0 0 0 12
Kontrollsum 5 17 29 36 36 86 167 182 558
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
2) 0 0 7 4 5 13 16 10 55
 - i skjermet plass for demente 0 0 3 3 6 14 22 28 76
Sum 0 0 10 7 11 27 38 38 131


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 2010 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


11,0%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


13,6%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04.     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 AS 0626 5 5
Valstad Sykehjem 0237 1 1
Fagertun Sykehjem 0534 1 1
Spaniaplasser 1 1


0
 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 12 0 12


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Ås Avlastningshjem 0214 8 8
Trollhaugen seniorsenter 0624 1 1
Solstad Bo- og omsorgssenter 0612 1 1
Skjæggerud Bo og Omsorgshjem 0626 1 1
Holtet Bosenter og Verksted 0301 1 1
Nøstret Bo og Beh.senter 0612 3 3
Hvalheim Bo- og behandlingssenter 0612 1 1
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 16 0 16
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 28 0 28


Se obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2010 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!


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


Antall pasienter
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 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. 30.04.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. plasser


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Intermediærenhet Østensjø 13 5


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 5


 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 2010 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010
      Kommentarer:


Tabell 3 - 2 - A
Tid på ventelister til fast plass i 
sykehjem pr. 30.04.      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 3 3 1 1 1 0 0 9
 b) I somatiske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 c) I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 d) I andre institusjoner   2) 0 0 0 0 0 0 0 0
 e) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0


Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 3 3 1 1 1 0 0 9
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 56,7


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


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. tidsbegrenset opphold er opphold der vedtak og
innskriving  


Tidsintervall
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Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 22,2
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass 49,3
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset i inst. 11,3
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 63,1
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie ikke tildelt
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 1. tert.
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010


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


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


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


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


30.04.    1)
Mottakere 
av BARE 
hjemme-
syke-pleie


Mot-takere 
av BARE 
praktisk 
bistand


Mot-takere 
av BEGGE 


tjenester
SUM mot-


takere 


Herav 
antall mot-
takere med 


private 
tjeneste-


ytere
 Antall mottakere 0-49 år 58 86 16 160 16
 Antall mottakere 50-66 år 37 70 50 157 27
 Antall mottakere 67-79 år 61 115 76 252 84
 Antall mottakere  80-84 år 66 139 113 318 96
 Antall mottakere  85-89 år 63 176 182 421 121
 Antall mottakere ≥ 90 år 34 79 132 245 72
 SUM - alle aldersgrupper 319 665 569 1553 416
 Sum mottakere ≥ 80 år 163 394 427 984 289
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010


 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.


  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 


timer i hjemmetjenesten


Antall 
vedtakstim
er hittil i 


år


Antall 
utførte  


vedtakstim
er hittil i 


år
Antall timer praktisk bistand 20 510 19 450


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 30.04. - Institusjonstjenesten        1)
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- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 5 911 4 851
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 11 787 11 787
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 2 812 2 812
Antall timer hjemmesykepleie 4) 11 496 9 645


342 342
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 32006 29095


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010
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. 30.04.


  Antall innbyggere i bydelen    1) 39 174 3 661 2 384 481 2865


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,81% 6,88% 31,00% 50,94% 34,35%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2010. 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 200


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 31,8
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 3,7
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 5,8
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 3,2
  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 obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010


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


- 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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Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":


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


BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og omsorgsformål - 


etter kjønn og alder, pr. 30.04.    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 2 6 1 3 1 0 14
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 23 8 0 0 0 0 0 31
Personer med psykiske lidelser 0 15 9 1 1 0 0 0 26
 SUM menn 0 39 19 7 2 3 1 0 71
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 3 1 1 2 4 4 15
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 18 6 0 0 0 0 0 24
Personer med psykiske lidelser 0 14 6 1 1 2 2 0 26
 SUM kvinner 0 32 15 2 2 4 6 4 65
 SUM menn + kvinner 0 71 34 9 4 7 7 4 136
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser


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


FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP
(I 1000 kroner)


"Ordinære" Flyktn./ pers
  Tabell 4 -1 sosialhjelps- m/opphold Sum
  Økonomisk sosialhjelp mottakere på humanitært pr.
  Regnskapsført pr.  30.04. grunnlag   1) 30.04.


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 226 xxxxx 0 xxxxx 226
  Basisbeløp 4 318 22 222 25 4 587
  Husleie   3) 6 331 235 364 0 6 930
  Midlertidig botilbud   4) 199 0 0 0 199
  Boligetablering 140 0 51 0 191
  Renter/avdrag boliglån 63 0 0 0 63
  Annen hjelp til livsopphold 216 28 22 0 266
  Andre formål - tilleggsytelser 454 20 51 0 525
  Omgjøring til bidrag 0 0 0 0 0
  Sum brutto  11 947 305 710 25 12 987
  Inntekter 1 216 0 0 0 1 216
  Sum netto 10 731 305 710 25 11 771
  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:
Det har i en periode vært en stor pågang av unge arbeidsløse som i en kortere periode har hatt
behov for sosialhjelp.


Gj.snitt Gj.snitt


NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven
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  Tabell 4  - 2 antall antall
  Antall aktive klienter pr. måned   1) 1. tert. hittil i år
  2) 3)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 320,75 320,75
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 2,5 2,5
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 24,5 24,5
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 16,75 16,75
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 277 277
  Kontrollsum  (alle herav) 320,75 320,75


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 1. 
tert.   1)


Gj.snitt 
hittil i år  


2)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 629 9 629


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


MÅLTALL OG PROGNOSER


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Andel 1. 
tert.


Prognose 
for hele 


året


Vedtatt 
måltall for 


i år


Avvik 
prognose - 


måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 100% 80% 20%


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


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


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


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


Prognoser for årsresultatet skal være reelle.


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


rammen),  må dette kommenteres under respektive tabell.
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Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 100% 100% 95% 5%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 67% 80% 80% 0%


Kommentar til prognosen:


 Tabell P - 1-5 Antall 
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten som er i Vedtatt Avvik
kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat)    1) tilbudet Prognose måltall prognose-


pr. 30.04. hele året for i år måltall
 Antall barn under 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale 1 1 0 1
Sum antall personer 1 1 0 1
 Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovernatting  2) 5 0 0 0
1) Bystyrets mål er null.
 2) Med og uten kvalitetsavtale


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


Kommentar til prognosen:
Det er et mål at færrest mulig benytter steder uten avtale.


FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
Barnevern


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


30.04. 2010 2010 måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 3 md.  (i %).    1) 73% 85% 100% -15%
Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 6 md.  (i %).    1) 99% 99% 100% -1%


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


Kommentar til prognosen:
Det arbeides aktivt med å avslutte undersøkelsessaker innen frist. I løpet av 1. Tertial har fristoverskridelsene blitt redusert fra 54 % til 73 %. Bydelen har 
opprettet to nye stillinger som ventes besatt til høsten 2010. Økt saksbehandlingskapasitet vil medføre at undersøkelsestiden vil gå ned.
Barneverntjenesten har et stort etterslep av fristoverskridelser som slår ut i statistikken. Pga. etterslep av "gamle" undersøkelsessaker blir prognosen lavere
enn 100%. Målet er at alle undersøkelsessaker skal være avsluttet innen frist i løpet av 2010.
FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


Resultat
  Tabell P-4-2 1. tert. Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. 2010
   i perioden 1)  2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 320,75 325
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 2,5 3
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 24,5 27
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 16,75 17
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 277 278
  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 320,75 9600
1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.
Kommentarer til tabell P-4-2: Resultat 2009 var i gjn. snitt pr. mnd 336 klienter og utbetalt kr 9530 i gj.snitt pr. mnd. Siden finanskrisen er over 


forventes et lavere antall i 2010.
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Nr


Enhet - som 
tiltak-et organ-
isator-isk hører 
til


Bydelsdirektørens kommentarer Bydels-
direktør-


ens 
prioriter-


ing.   
Engangs-
utgift 2010 


(1000 kr)


Bydels-
direktør-


ens 
prioriter-


ing.     
Varig 


utgift 2010 
(1000 kr)


Bydels-
direktø-


rens 
prioriter-


ing.   
Varig 
utgift 
2011     


(1000 kr)


Kos-
tra


2. FOA
Oppgradering av fritidsklubben som er svært nedslitt med toaletter i svært dårlig stand. Dette gjør noe med brukerne av
huset og deres ansvarsfølelse for stedet. En oppgradering vil også komme bydelens ansatte tilgode ved at det i større
grad kan benyttes til utlån.


300


231
3. FOA Reparasjon fritidsklubben - Se pkt. 2. Reperasjon etter innbrudd. Gulvet i ett rom er ødelagt 50 231


4. FOA Reparasjon fritidsklubben - Se pkt. 2.  Innbrudd med hærverk. Branndører og andre dører er hugget i stykker og må skiftes 75 231


5. FOA
Gnisten aktivitetshus trenger overflatebehandling/maling. Det foreslås avsatt egne midler utenom pkt. 19. Tilbudet holder til 
i et gammelt hus som helt klart trenger oppgradering av slitte fellesarealer for å gjøre dagtilbudet mer attraktivt for 
brukerne.


100
234


7. FOA Vaskemaskin Gnisten. Trenger en oppvaskmaskin som vasker varmt nok ihht forskriftene. 10 0 0 234


8. FOA Økning med en 100% helsesøsterstilling i skolehelsetjenesten for å styrke det forebyggende arbeidet. Skolehelsetjenesten 
er under press med ansvar for 17 skoler i bydelen. 150 600 232


9. FOA
Økning med 50% stilling i utekontakten for å styrke det forebyggende arbeidet. Utekontakten er også bydelens 
Oppfølgingstjeneste og jobber både aktivt mot skolene i bydelen og med oppsøkende virksomhet. Tjenesten har i dag 2,5 
årsverk som skal dekke hele bydelen.


75 300
242


15. VST
Øke med 1,5 årsverk booppfølging i sosialtjenesten fra 1.10.2010. Bydelen har ikke p.t tilstrekkelige ressurser for å møte 
økende pågang. Pr i dag utføres booppfølging av personer ansatt i prosjekt med eksterne midler. Etter tilsyn fra 
Fylkesmannen kreves ytterligere ressurser for å styrke bomiljøene i bydelen. I dette ligger praktisk bistand og opplæring  


225 900


242


17. SOF
En 100% stilling innkjøp/anskaffelser/ kontraktsoppfølging. Det er sterkt fokus på anskaffelsesreglene. Bydelen trenger 
spisskompetanse på området. Sentralisering av oppgaven i SOF vil kunne gi økonomisk gevinst og bedre oppfølging av 
kontrakter.


150 600
120


19. SOF Indre vedlikehold. Prioritering av midlene gjøres etter en inkluderende prosess, og fordelingen avgjøres av bydelsdirektør 
(Hovedrengjøring se pkt. 46.) 800


190


20. PERS Det er stadig behov for - og en må vel også kunne si et akkumulert etterslep- på kompetansehevende tiltak. En rekke 
steder har behov for vikarer seg mens ansatte kurses. 200


190


Spesifikasjon av bydelsdirektørens forslag


Tiltaksoversikt i tilknytning til bydelsutvalgets budsjettjustering juni 2010
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Nr


Enhet - som 
tiltak-et organ-
isator-isk hører 
til


Bydelsdirektørens kommentarer Bydels-
direktør-


ens 
prioriter-


ing.   
Engangs-
utgift 2010 


(1000 kr)


Bydels-
direktør-


ens 
prioriter-


ing.     
Varig 


utgift 2010 
(1000 kr)


Bydels-
direktø-


rens 
prioriter-


ing.   
Varig 
utgift 
2011     


(1000 kr)


Kos-
tra


21. BHG


Økt ressurs knyttet opp mot styrers ansvar og arbeidsoppgaver i store bhg. Her har det vært gjennomført et omfattende 
utredningsarbeid i et partssammensatt utvalg. Styrers oppgaver styrkes med ressurser etter en skala avhengig av 
barnehagens størrelse. Pkt. 23 og 24 er også en del av dette. Pkt omhandler styrking av kvalitet og pedagogisk tilbud i 
barnehagene.


750 1500


201


23. BHG


Oppdatering av IKT-utstyr i barnehagene. I utredningen ligger det inne midler tilsvarende 800 til IKT-oppgradering. Bydelen 
vil ventelig motta noe midler til investering barnehager (for lite tildelt i 2009), og en forutsetter benyttet 640' av disse. Krav 
til rapporteringer fra ansatte i barnehagene krever tilgang til datamaskiner. I barnehager med 25-30 ansatte holder det ikke 
lenger med 1-2 arbeidsstasjoner. 


160


201


34. BOD NAFO-seminar i Enhet for Bo og dagtilbud. Det er høyt sykefravær i enheten og det er viktig at alle ledere, tillitsvalgte og 
verneombud jobber sammen for å lage handlingsplaner og tiltak for å redusere sykefraværet. 50 254


35. BOD


Opprettelse av 1,5 årsverk fra 1.10.2010. Enheten skal innføre behovsbasert bemanning (BOB) i alle boligene, og dette 
krever flere/utvidede stillinger. Peder Holtersvei bør omgjøre hvilende nattevakter til våkne på grunn av endret 
bistandsbehov hos brukerne. Mange av brukerne har lav bemanning i helgene, slik at det er små muligheter for skikkelige 
fritidstilbud for brukerne som jo trenger bistand til å komme seg ut av boligen.


225 900


254


36. HSP/PBI Nytt kjøkken, nye stoler, oppussing av toaletter og skikkelig renhold i hjemmetjenestens lokaler. Ses også pkt. 19, men en 
avventer avklaring av en eventuell samlokalisering. 150 254


39. PBI


PDA - Håndterminaler i Praktisk bistand. Innføring av håndterminaler på samme måte som i hjemmesykepleien. Bør 
forenkle og effektivsere, uten at nye rutiner er vurdert på dette tidspunkt. Mer presis og komplett dokumentasjon, større 
brukerinnflytelse på dok ved at bruker er tilgjengelig for å svare på spørsmål, mindre press på felles-PCer, riktigere 
brukertid, forenkling og effektivisering av logistikk, økt brukertilfredshet og mer fornøyde ansatte.


280 0 0


254
42. HSP Fagutvikling i hjemmesykepleien - Øke en stilling fra 80 % til 100 % stilling fra 01.10.2010. 60 120 254


43. BES
En 100% fagkonsulentstilling fra 01.10.2010. Vil gi bedre faglig vurdering/revurdering før vedtak fattes. Ifm fritt brukervalg i 
hjemmesykepleie fra 01.04.2011 må bemanningen vurderes på nytt. Dette gjøres når reglene for den nye ordningen blir 
kjent.


 150 600
254


45. BES Øke støttekontaktbudsjettet. Blant annet en konsekvens av økt fokus på iverksettelse av allerede innvilgede vedtak, men 
som ikke er effektuert i mangel av støttekontakt-personale. 250 250


234


46. SOF Det er allerede avsatt 300' til hovedrengjøring i budsjettet for 2010, men dette dekker ikke på langt nær det reelle behovet. 
Årlig hovedrengjøring er lovpålagt i barnehagene. 300 190


48. FOA
Tilrettelegge for psykiatriteam-kontorer i Cecilie Thoresensvei. Psykiatriteamet har vært lokalisert i Cecilie Thoresens vei 1. 
Disse lokalene gjøres nå om til NAV-kontor, og erstatningslokaler er funnet annet sted i bygningen. Disse lokalene trenger 
imidlertid en relativt omfattende oppussing.


190
242
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Nr


Enhet - som 
tiltak-et organ-
isator-isk hører 
til


Bydelsdirektørens kommentarer Bydels-
direktør-


ens 
prioriter-


ing.   
Engangs-
utgift 2010 


(1000 kr)


Bydels-
direktør-


ens 
prioriter-


ing.     
Varig 


utgift 2010 
(1000 kr)


Bydels-
direktø-


rens 
prioriter-


ing.   
Varig 
utgift 
2011     


(1000 kr)


Kos-
tra


49. PERS
100% stilling som personalkonsulent. Bydelen har en lav bemanning innen stab personal. Det har også skjedd en 
innskjerping mht. til å kunne benytte kompetanse i arbeidsgiverseksjonen i byrådsavdelingen. Dette vil ikke minst være en 
viktig styrking ifm HMS og sykefravær, i tillegg til andre løpende personalsaker.


150 600
120


50. Kompetanseheving innen ledelse. Dette er midler tenkt nyttet til kompetanseheving innen alle ledernivåer 150 190


51. BES
Programvare timestyring i enheter for bestiller og hjemmesykepleie. For å ha løpende oversikt over tildeling av timer innen 
hjemmesykepleie og de økonomiske konsekvenser av dette, har det vært nødvendig å utvikle elektroniske verktøy. Dette 
er gjort og nye prosedyrer og verktøy tas i bruk 01.06.2010.


100
254


52. FOA


Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) / prosjekt ungdomstilbud. Dette er midler tenkt anvendt i prosjekt hvor ISU går inn som 
samarbeidspartner. Hovedhensikten er å få til en grundig kartlegging av ungdommens behov og ønsker for fritidsaktiviter. 
En må komme tilbake til det mer formelle ift. ISU og andre forhold som skal være avklart i forkant. Dette er engangsmidler, 
og en vil ikke være avhengig av å bruke hele beløpet i 2010. De uorganiserte ungdommenes situasjon og behov bør også 
innlemmes i prosjektet.


400


231


53. BES En 100% engasjementstilling andre halvår ifm adm av støttekontakter - se pkt.13 og 45. Dette er et tiltak som også må ses 
i forhold til lukking av avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. 300 234


54. BES Øke kjøp av sykehjemsplasser med ytterligere 3. Her er det lagt inn midler til 3 plasser på årsbasis, hvilket vil si en økning 
fra 502 til 505 plasser på årsbasis. 685 815 0


253


56. FOA Økt tilskudd med kr 50' til hvert av bydelens fire eldresentre (3 private og 1 kommunalt). Dette bringer situasjonen tilbake til 
vedtak i bydelsutvalget fra 2006.


200
234


4 500 3 000 6 370
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Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 4 pr 30.04.2010 
 
 
Prognosen pr 30. april viser et positiv avvik for 2010 på 10,0 mill kroner. I budsjett 2010 er 
det vedtatt en total avsetning på 26 mill kroner. I avviksrapporten fremkommer en 
risikovurdering for bydelen på 16 mill kroner. Før man eventuelt friskmelder risikofaktorene, 
meldes overskytende avsetning på 10 mill kroner som prognostisert mindreforbruk for 2010.  
 
Ny vurdering av ovenstående vil bli gjort i forbindelse med budsjettjusteringssak til 
bydelsutvalget i juni 2010. 
 
Meldt prognose på 10,0 mill kroner i mindreforbruk er bydelens offisielle prognose for 2010. 
 
I avviksrapporten benyttes ”aktiv prognose” som internt styringsdokument tilknyttet 
økonomioppfølgingen i 2010.  Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av 
økonomistørrelser pr enhet. Pr mars var den totalt  +11,146 mill kroner og for april er den økt 
til 12,697, dvs en forbedring på 1,551 mill kr. Viktigste endringer med positiv økonomisk 
effekt er botilbud PU (0,488 mill kr pga senere oppstart av aktivitet) , Glimmerveien boliger 
(0,400 mill kr redusert korttidsfravær), praktisk bistand (0,570 mill kr pga lavere reell 
utførerpris enn kr 531 pr time). 
 
Den aktive prognosen inneholder forutsetninger om oppnåelse av igangsatte tiltak på totalt 
5,867 mill kroner.  Ut fra en total  risikovurdering finner man det forsvarlig å melde en 
offisiell prognose på + 10,0 mill kroner i mindreforbruk. 
 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i prognosen, dvs hva man på 
best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2010. Avviksrapport for april 2010 viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 12,697 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2010. Den økonomiske utviklingen gjennom 2010 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner): 
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 30.04.2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat april 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mars 


Aktiv 
prognose 


april 


Meldt 
prognose 


april 


Bestillerenheten 515 752 516 078 172 551 172 668 -117 1 401 2 208
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykiatri prognose: +1,113 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert mindreforbruk på 1,113 mill kroner. Det er budsjettert med 26 plasser på 
årsbasis og prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  Årsaken til mindreforbruket er redusert pris på Villa 
Enerhaugen og nedtrapping av tilbud etter ønske fra bruker.  
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,241 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser for eldre på 0,241 mill kroner.  Dette skyldes hovedsakelig lavere 
brukerbetaling enn budsjettert, men også ekstra plasser utover fast bestilling på Nordseterhjemmet og merutgift transport 
i overgangsfasen til ny transportordning. Det arbeides med å få til en bedre utnyttelse av de bestilte plassene. Dette vil 
kunne medføre at flere brukere får et dagtilbud, samtidig som brukerbetalingen vil kunne øke.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: 0,020 mill kr (Kostra 253) 
Prognose på 0,020 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 502,4 plasser, mens det 
er budsjettert med 502,0 plasser. Gjennomsnittlig bruk av plasser siste måned er 501,8 plasser. Redusert pris for en 
spesialplass på Villa Enerhaugen og en utvikling mot færre skjermede plasser, gjør at en holder budsjettet selv om en 
forventer å bruke en halv plass mer enn budsjettert. På bakgrunn av et svært høyt forbruk av hjemmesykepleietimer i 
årets første måneder har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to av de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på 
sykehjemsplasser. En slik løsning kan være langt rimeligere for bydelen, samtidig som det faglig sett vil være et enda 
bedre tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 501 plasser i juni. Deretter har en av erfaring 
forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping utover høsten med 498 plasser i november og desember. Tallene 
for andre halvår var opprinnelig bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en økning på to 
sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 0,125 mill høyere enn budsjettert. Prognosen 
forutsetter et like gunstig etteroppgjør  som i 2009. 
 
TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser en prognose på 0,0 mill kr. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +3,143 mill kroner (Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et mindreforbruk på totalt 3,143 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner merinntekter som følge av refusjon for ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved Enhet for bo- og dagtilbud. Årsak til forbedring i forhold til forrige måneds 
prognose på kr 0,446 mill kr skyldes senere oppstart av aktivitet ved botilbud enn opprinnelig planlagt. 
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Enhet for bestiller forts. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring med 37 brukere med gyldig vedtak, mens 
det er budsjettert med 40 brukere.  
 
Personlig assistanse: - 0,951 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0, 951 mill kroner. Prognosen forutsetter en økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,08 plasser mer enn budsjettert. Denne økningen vil være med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer.  Enkelttiltak av stor kostnadsmessig karakter budsjettjusteres mellom kostnadsstedene.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,697 mill kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert merforbruk på 0,697 mill kroner. Dette skyldes både høyere prisstigning 
og større aktivitet enn forutsatt i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +0,750 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper kommunal praktisk bistand for 0,750 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -1,830 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper hjemmesykepleie for 1,830 mill kroner mer enn 
budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere utførte timer i hjemmesykepleien.  Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 110 716 utførte timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 544 utførte timer av 
hjemmesykepleie.  Fra 1. juni vil bli implementert en ny oppfølgings- og prismodell for kontinuerlig oppfølging av 
vedtakstimer.  
 
Private barnehager: 0,0 mill kroner (Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med budsjett for 2010.   
 
Annet: + 0,651 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester.  Totalt en positiv prognose på  0,651 mill 
kroner.   
 
Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 670 10 516 10 666 -150 100 -100
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) : 
 
Sjåførtjenesten har et prognostisert mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. ved 
at ferieavvikling koordineres uten vikarbruk (Kostra 234). 
 
IKT-drift har et prognostisert merforbruk på 0,200 mill kroner.  Årsaken er nye og uforutsatte utgifter tilknyttet 
datasamband og lisenser. (Kostra 190) 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 70 494 25 273 24 195 1 078 -158 -125
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4,  Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Private eldresentre har prognostiserte merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234).  
 
Fysio- og ergoterapi har et prognostisert merforbruk på –0,120 mill kroner grunnet større aktivitet enn forutsatt i 
budsjettet (Kostra 241). 
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Enhet for bo- og dagtilbud 65 162 65 133 23 389 22 709 680 -543 9
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et mindreforbruk på 0,009 mill kroner, dvs en forbedring på 0,552 mill kroner 
siden forrige måned. Hovedårsak til forbedring knyttes til lavere korttidsfravær ved Glimmerveien boliger.  (Kostra 254)
 


Enhet for barnehager nord 23 610 24 802 10 752 10 692 60 -36 679
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,284 mill kr for alle barnehager dvs en forbedring på 
0,168 mill kr.  Prognose for barnehagene (unntatt Radarveien barnehage)  forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon 
for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser mindreforbruk på 0,679 mill kroner.  Hovedårsak er endring ved Radiobølgen 
barnehage hvor det er igangsatt tiltak for økning antall barn slik at inntektsforventninger samsvarer i større grad med 
budsjett.   


Enhet for barnehager sør 24 268 22 933 9 857 13 576 -3 720 152 -395
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,284 mill kr for alle barnehager dvs en forbedring på 
0,168 mill kr.  Prognose for barnehagene (unntatt Radarveien barnehage) forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon 
for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser merforbruk på 0,395 mill kroner – fordelt på flere barnehager (Kostra 201).  
Hovedårsak til forverring er utsatt oppstart ved Radarveien barnehage.  Det arbeides for å få dette inntektstapet 
kompensert. 
 
Enhet for hjemmesykepleie 0 285 1 813 1 656 157 0 0
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 8 962 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i januar, 9 254 i februar, 10 334 i 
mars og 9 405 i april. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 711 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer 
gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres fom april som sum bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – etter 4 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 668 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr 157 
000) / antall fakturerte timer (38 844 timer)) + 672 kroner.  Beregningen av timepris er noe usikker siden den beregnes i 
denne sammenheng med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
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Enhet for praktisk bistand 0 -2 510 -388 898 1 100 1 670
Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 531 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 3 358 utførte timer.  Utførte timer praktisk bistand er 3 067 i januar, 3 034 i februar, 3513 i mars og 2 
948, altså et gjennomsnitt på 3 140 timer. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres fom april som sum bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – etter 3 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 460 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 
898 000) / antall fakturerte timer (12 561 timer)) + 531 kroner. Timeprisen målt etter 3 mnd kan være kunstig høy 
grunnet særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. Beregningen av timepris er noe usikker siden den beregnes i 
denne sammenheng med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 55 297 18 942 20 141 -1 198 -520 -488
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 0,300 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser (Kostra 242). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  Tendensen etter 4 måneder er at antall brukere er i 
samsvar med budsjettet.  men det er høyere gjennomsnittlig utgifter pr bruker enn forutsatt i budsjett.  
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 klienter, i februar 336 klienter, i mars 353 klienter og i april 291 klienter. 
For hele året 2010 er det budsjettert med 330 klienter pr måned og gjennomsnitt hittil er 321 klienter pr måned.   
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 3 første 
måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 558 kr. Prognosen forutsetter en reduksjon i månedsbeløp. 
 
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 0,873 mill kroner.  Prognosen er basert på 
de siste aktivitetstall som viser høyere et høyere antall deltagere og større netto kostnader enn forutsatt i budsjettet.  
Årsak til forbedring i prognosen er en høyere budsjettkompensasjon enn forutsatt. 
 
Enhet for barnevern 60 180 60 319 20 622 19 735 887 250 -161
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevernet viser et prognostisert merforbruk på 0,161 mill kroner på tiltak utenfor familien.   
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk har vært 9,3   
Antall plasser via fosterhjem er budsjettert med 11 mens det er et reelt forbruk på 7,8   
Antall plasser i fosterhjem er budsjettert med 32 mens reelt forbruk har vært 33,5 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
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Økonomi - plan og budsjett 50 633 57 881 19 403 15 826 3 577 9 400 9 400 10 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør en andel av 26 mill kroner som er vedtatt avsatt. Det resterende beløpet på 16 
mill kroner er vurdert som risiko, jfr oversikt i siste del av rapporten  – og meldes derfor ikke som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 9,4 mill kroner i mindreforbruk for Bydel Felles forklares i følgende forhold: 


• Avsetning på 10,0 mill kroner, jfr kommentarer til meldt prognose ovenfor. 
• Merutgifter på 0,4 mill kroner tilknyttet PU-prosjekt som ikke kan realiseres i henhold til opprinnelig plan. 
• Merutgifter på 0,2 mill kroner tilknyttet høyere yrkesskadeforsikring enn forutsatt i budsjettet. 
• Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved bystyrets behandling av regnskap 2009, men foreløpig er dette ikke 


innarbeidet i prognosen. 
 
Personal og org.utv. 15 642 15 768 5 460 2 542 2 918 0 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling  (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
Samfunn og helse 2 385 2 446 890 1 055 -166 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 335 og 120) 
Bydelsdirektør 3 602 3 636 1 308 1 256 51 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 925 740 321 286 316 330 4 955 11 146 12 697 10 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose på 0,020 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk 
på 502,4 plasser, mens det er budsjettert med 502,0 plasser. Gjennomsnittlig bruk av plasser 
siste måned er 501,8 plasser. Redusert pris for en spesialplass på Villa Enerhaugen og en 
utvikling mot færre skjermede plasser, gjør at en holder budsjettet selv om en forventer å 
bruke en halv plass mer enn budsjettert. På bakgrunn av et svært høyt forbruk av 
hjemmesykepleietimer i årets første måneder har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to 
av de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. En slik løsning kan 
være langt rimeligere for bydelen, samtidig som det faglig sett vil være et enda bedre tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 501 plasser i juni. 
Deretter har en av erfaring forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping utover 
høsten med 498 plasser i november og desember. Tallene for andre halvår var opprinnelig 
bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en økning på to 
sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens 
andel på 3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0   
Administrasjon 120 10 0   
Administrasjonslokaler 130 0 0   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Premieavvik 170 0 0   
Diverse fellesutgifter 180 0 0   


Interne serviceenheter 190 9 200 10 000


Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør en 
andel av 26 mill kroner som er vedtatt 
avsatt. Det resterende beløpet på 16 mill 
kroner er vurdert som risiko, jfr oversikt i 
siste del av rapporten  – og meldes derfor 
ikke som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 9,4 mill kroner i 
mindreforbruk for Bydel Felles forklares i 
følgende forhold: 


• Avsetning på 10,0 mill kroner, jfr 
kommentarer til meldt prognose 
ovenfor. 


• Merutgifter på 0,4 mill kroner 
tilknyttet PU-prosjekt som ikke 
kan realiseres i henhold til 
opprinnelig plan. 


• Merutgifter på 0,2 mill kroner 
tilknyttet høyere 
yrkesskadeforsikring enn 
forutsatt i budsjettet. 


 
Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved 
bystyrets behandling av regnskap 2009, 
men foreløpig er dette ikke innarbeidet i 
prognosen. 
 
IKT-drift har et prognostisert merforbruk på 
0,200 mill kroner.  Årsaken er nye og 
uforutsatte utgifter tilknyttet datasamband 
og lisenser. (Kostra 190) 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 -35 0   


Diagnose, behandling, rehabilitering 241 -139 0


 Fysio- og ergoterapi har et prognostisert 
merforbruk på –0,120 mill kroner grunnet 
større aktivitet enn forutsatt i budsjettet 
(Kostra 241). 


Råd, veiledning og sosial forebyggende 
arbeid 242 300 0


 Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
0,300 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 -300 0   
Kommunalt disponert boliger 265 -16 0   
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -873 0


For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 0,873 
mill kroner.  Prognosen er basert på de siste 
aktivitetstall som viser høyere et høyere 
antall deltagere og større netto kostnader 
enn forutsatt i budsjettet.  Årsak til 
forbedring i prognosen er en høyere 
budsjettkompensasjon enn forutsatt. 


Kvalifiseringsprogrammet 276 0 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0   
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0   
Drift av lokale veier 333 0 0   
Rekreasjon i tettsted 335 0 0   
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0   
Kulturminnevern 365 0 0   
Andre kulturaktiviteter 385 0 0   
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial 
og nærmiljø   8 147 10 000   


Førskole 201 335 0


Private barnehager: 0,0 mill kroner 
(Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med 
budsjett for 2010.   
 
Kommunale barnehager 
Noen variasjoner mellom barnehagene, 
totalt et mindreforbruk på 0,284 mill kr for 
alle barnehager dvs en forbedring på 0,168 
mill kr.  Prognose for barnehagene (unntatt 
Radarveien barnehage)  forutsetter at 
fremdriftsplan og kompensasjon for 
oppstart er i henhold til 
budsjettforutsetingene og ikke minst meldte 
kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser 
mindreforbruk på 0,679 mill kroner.  
Hovedårsak er endring ved Radiobølgen 
barnehage hvor det er igangsatt tiltak for 
økning antall barn slik at 
inntektsforventninger samsvarer i større 
grad med budsjett.   
 
Prognose for Barnehager Sør viser 
merforbruk på 0,395 mill kroner – fordelt 
på flere barnehager (Kostra 201).  
Hovedårsak til forverring er utsatt oppstart 
ved Radarveien barnehage.  Det arbeides 
for å få dette inntektstapet kompensert. 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0  
Førskolelokaler og skyss 221 0 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   335 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 0 0   
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 98 0   
Barneverntjeneste 244 0 0  


Barneverntiltak i familien 251 0 0


Antall plasser via fosterhjem er budsjettert 
med 11 mens det er et reelt forbruk på 7,8   
Antall plasser i fosterhjem er budsjettert 
med 32 mens reelt forbruk har vært 33,5. 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 


Barneverntiltak utenfor familien 252 -161 0


Barnevernet viser et prognostisert 
merforbruk på 0,161 mill kroner på tiltak 
utenfor familien.   
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk har vært 9,3   
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   


Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -63 0   


Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -490 0


Sjåførtjenesten har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  
Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. 
ved at ferieavvikling koordineres uten 
vikarbruk (Kostra 234). 
 
Private eldresentre har prognostiserte 
merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en 
noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 783 0


  
Psykiatri prognose: +1,113 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,113 mill kroner. Det er 
budsjettert med 26 plasser på årsbasis og 
prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  
Årsaken til mindreforbruket er redusert pris 
på Villa Enerhaugen og nedtrapping av 
tilbud etter ønske fra bruker.  
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,241 mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser for eldre på 0,241 mill 
kroner.  Dette skyldes hovedsakelig lavere 
brukerbetaling enn budsjettert, men også 
ekstra plasser utover fast bestilling på 
Nordseterhjemmet og merutgift transport i 
overgangsfasen til ny transportordning. Det 
arbeides med å få til en bedre utnyttelse av 
de bestilte plassene. Dette vil kunne 
medføre at flere brukere får et dagtilbud, 
samtidig som brukerbetalingen vil kunne 
øke.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: 0,020 mill kr 
(Kostra 253) 
Prognose på 0,020 mill kroner er et resultat 
av en forventning om et gjennomsnittlig 
forbruk på 502,4 plasser, mens det er 
budsjettert med 502,0 plasser. 
Gjennomsnittlig bruk av plasser siste måned 
er 501,8 plasser. Redusert pris for en 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


spesialplass på Villa Enerhaugen og en 
utvikling mot færre skjermede plasser, gjør 
at en holder budsjettet selv om en forventer 
å bruke en halv plass mer enn budsjettert. 
På bakgrunn av et svært høyt forbruk av 
hjemmesykepleietimer i årets første 
måneder har Bestillerenheten planlagt et 
tiltak for å få to av de tyngste brukerne av 
hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. 
En slik løsning kan være langt rimeligere 
for bydelen, samtidig som det faglig sett vil 
være et enda bedre tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet 
nedtrapping frem mot sommeren med 501 
plasser i juni. Deretter har en av erfaring 
forventet en økning i juli, før en ny gradvis 
nedtrapping utover høsten med 498 plasser i 
november og desember. Tallene for andre 
halvår var opprinnelig bedre, men tiltaket 
for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi 
en økning på to sykehjemsplasser pr måned 
fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor 
bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  
Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill 
kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er 
prognostisert til å være 0,125 mill høyere 
enn budsjettert. Prognosen forutsetter et like 
gunstig etteroppgjør  som i 2009. 
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 2 600 0


Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +3,143 mill kroner 
(Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av 
botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-
spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) 
viser nå et mindreforbruk på totalt 3,143 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner 
merinntekter som følge av refusjon for 
ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved 
Enhet for bo- og dagtilbud. Årsak til 
forbedring i forhold til forrige måneds 
prognose på kr 0,446 mill kr skyldes senere 
oppstart av aktivitet ved botilbud enn 
opprinnelig planlagt. 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 
254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 
mill kr basert på en videreføring med 37 
brukere med gyldig vedtak, mens det er 
budsjettert med 40 brukere.  
 
Personlig assistanse: - 0,951 mill kroner  
(Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0, 
951 mill kroner. Prognosen forutsetter en 
økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,08 plasser mer 
enn budsjettert. Denne økningen vil være 
med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer.  Enkelttiltak av stor 
kostnadsmessig karakter budsjettjusteres 
mellom kostnadsstedene.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,697 mill 
kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et 
prognostisert merforbruk på 0,697 mill 
kroner. Dette skyldes både høyere 
prisstigning og større aktivitet enn forutsatt 
i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+0,750 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper kommunal 
praktisk bistand for 0,750 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -1,830 mill 
kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper 
hjemmesykepleie for 1,830 mill kroner mer 
enn budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere 
utførte timer i hjemmesykepleien.  
Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 110 716 utførte 
timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 
544 utførte timer av hjemmesykepleie.  Fra 
1. juni vil bli implementert en ny 
oppfølgings- og prismodell for kontinuerlig 
oppfølging av vedtakstimer.  
 
Annet: + 0,651 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, 
innsatsteamet, egenandeler 
hjemmetjenester.  Totalt en positiv 
prognose på  0,651 mill kroner.   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
mindreforbruk på 0,009 mill kroner, dvs en 
forbedring på 0,552 mill kroner siden 
forrige måned. Hovedårsak til forbedring 
knyttes til lavere korttidsfravær ved 
Glimmerveien boliger.  (Kostra 254) 
 
Hjemmesykepleie utfører: 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
8 962 utførte timer.  Utførte 
hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i 
januar, 9 254 i februar, 10 334 i mars og 9 
405 i april. Gjennomsnitt så langt i år er på 
9 711 timer pr måned.  Merutgifter 
tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på 
koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for 
bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres 
fom april som sum bekreftede og 1/3 av 
avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning med inntekter til hvert 
enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for 
hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – 
etter 4 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 668 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr 157 000) / antall 
fakturerte timer (38 844 timer)) + 672 
kroner.  Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den beregnes i denne 
sammenheng med forutsetninger om helt 
korrekte regnskapstall og helt korrekt 
periodisering av budsjett. 
 
 
 
Praktisk bistand utfører:  
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført 
praktisk bistand i året til en pris på 531 kr  
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
3 358 utførte timer.  Utførte timer praktisk 
bistand er 3 067 i januar, 3 034 i februar, 
3513 i mars og 2 948, altså et gjennomsnitt 
på 3 140 timer. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres 
fom april som sum bekreftede og 1/3 av 
avlyste oppdrag.   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
april 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – 
etter 3 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 460 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 898 000) / antall 
fakturerte timer (12 561 timer)) + 531 
kroner. Timeprisen målt etter 3 mnd kan 
være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 
Beregningen av timepris er noe usikker 
siden den beregnes i denne sammenheng 
med forutsetninger om helt korrekte 
regnskapstall og helt korrekt periodisering 
av budsjett. 


Botilbud i institusjon 261 0 0   


Transport for funksjonshemmede 733 0 0


TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 
733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser 
en prognose på 0,0 mill kr. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   3 893 0   
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   12 312 10 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 385 0


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  
Tendensen etter 4 måneder er at antall 
brukere er i samsvar med budsjettet.  men 
det er høyere gjennomsnittlig utgifter pr 
bruker enn forutsatt i budsjett.  
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 
klienter, i februar 336 klienter, i mars 353 
klienter og i april 291 klienter. For hele året 
2010 er det budsjettert med 330 klienter pr 
måned og gjennomsnitt hittil er 321 klienter 
pr måned.   
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr 
måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er 
varierende, for årets 3 første måneder er det 
gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 558 kr. 
Prognosen forutsetter en reduksjon i 
månedsbeløp. 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   385 0   


Sum Bydel Nordstrand   12 697 10 000   
 
 


 14







 
 
 
 
 


Tiltaks-
nummer Tiltak april 2010      


Risiko-
vurd.    


H, M, L 


Arb.miljø-
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


  SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER          1400 7267
  SUM alle tiltak pr enhet   BESTILLER     380 2628


72981 Botilbud PU           


1 
Kontraktsforhandling AK, mål: få ned prisjustering fra 9,4 
til 3,1% (1-12) H 


Tidsbru
k 0 159


Sum ordinære tiltak      
Forhan
dlinger 0 159


             
72988 Dagtilbud PU           


1 
Aktiv jobbing for finne rimeligere dagtilbud fra aug enn 
prog (DH) (8-12) M Ingen 0 40


2 Oppsigelse av VTA plass fra 1/3 (6 mnd opps) (9-12)  L Merarbe 0 22
Sum ordinære tiltak       0 62
             


72992 Bolig- og gruppeavlastning           


1 
Tar opp kampen med BOA for å slippe prisøkning utover 
3,2% M Ingen 0 100


Sum ordinære tiltak       0 100
             


73029 Kjøp av sykehjemsplasser           


3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem (Effekt 11,43 
t pr uke) (7-12)       


  
(Sparer vesentlig mer på hjemmesykepleie enn 
merkostnad sykehjem) M Ingen 0 -625


Sum ordinære tiltak       0 -625
             


73004 Kjøp av hjemmesykepleie           


73004-1 
Underv/prosjekt tilrettelegge i hjemmet/vurdering (effekt 2  
t pr dag) (7-12) L Ingen 0 371


73004-2 
Bedre rutiner ved melding av midlertidig stopp (effekt 1,5 t 
pr dag) (4-12) L Ingen 30 277


73004-3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem (effekt 11,43 
t pr dag) (7-12) M Ingen 0 1413


73004-4 
En bruker a 40 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 (effekt 5,71 t 
pr dag) (5-12) M Ingen 0 940


73004-5 
En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 (effekt 2,64 
t pr dag) (6-12) L Ingen 0 380


Sum ordinære tiltak       30 3381
             


73005 Vederlag sykehjem           


73004-3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem (Effekt 11,43 
t pr uke) (7-12) M Ingen 0 125


Sum ordinære tiltak       0 125
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72998 Personlig assistanse           


1 
Søke stimuleringstilskudd ved nye innvilgelser av BPA(1-
12) L Ingen 350 350


73004-4 
En bruker a 40 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 (effekt 5,71 t 
pr dag) (5-12) M Ingen 0 -663


Tiltaks-
nummer Tiltak april 2010      


Risiko-
vurd.    


H, M, L 


Arb.miljø-
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


73004-5 


En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/6 (effekt 2,64 
 
t pr dag) (6-12) L Ingen 0 -261


Sum ordinære tiltak     350 -574
  SUM alle tiltak pr enhet   SOF 100 300


72883 IKT-drift         


  
Endringer i driftsmiljø (redusere antall terminalservere i 
sikker sone)  M Ingen 0 200


         0 200
73049 Sjåførtjenesten           


1 Omorganisering av transporttjenesten     L 


tyngre 
arb.opp
g 75 75


2 Generelt innsparing (transport av rullestolbrukere)  L Ingen 25 25
Sum ordinære tiltak       100 100


  SUM alle tiltak pr enhet   


FOREBYGG
ENDE 
     109 175


73301 Pedagogisk fagsenter           
1 restriktiv med nye arbeidsavtaler/ vikar i juli og august  M Ingen 0 38


Sum ordinære tiltak       0 38
             


72962 Karlsrud helsestasjon           
1 Økt aktivitet reisevaksine     L  80 100
2 Del av stilling ledig kort periode     L  10 10


Sum ordinære tiltak       90 110
             


72734 Familiesenterets åpne barnehage           
1 Vakanse i stilling       19 27


Sum ordinære tiltak       19 27


  SUM alle tiltak pr enhet   
BHG-
NORD     37 222


72727 Lille Ekeberg barnehage           
1 Spare innn på vikarer som ligger i lavere lønn  L ingen 0 100


Sum ordinære tiltak       0 100
             


72785 Tyrihans barnehage           


1 
JUNI. Ikke ha vikar for Abf student og en som har perm 
uten lønn L 


kan bli 
stress 0 19


Sum ordinære tiltak       0 19
             


73310 Marmorberget barnehage           


1 refusjon - sykemeldt      M 
økt 
belastn. 25 25


 16







2 permisjon uten lønn     M 
gjenvær
ende 12 12


Sum ordinære tiltak       37 37
             


73320 Vårveien barnehage           


Tiltaks-
nummer Tiltak april 2010      


Risiko-
vurd.    


H, M, L 


Arb.miljø-
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


1 
Vil spare  ca 57 000 i juli fordi det  ikke settes inn vikar for 
to som har gått ut i svangersskapsperm/ grunnet feriemnd       


         0 57
2 Vil spare inn på kjøp av varer og tjenester.       0 4


Sum ordinære tiltak       0 61
             


 
 


73322 
 
Drengestua barnehage           


1 Spare på drift     L  0 5
Sum ordinære tiltak       0 5
  SUM alle tiltak pr enhet   BHG-SØR     25 162


73317 Glimmern barnehage           
1 holdt en stilling vakant i mars     L  25 25


Sum ordinære tiltak       25 25
             


72973 Obersten barnehage           
1 Art 11-12 sparer inn på innkjøp med kr. 14 000   M Ingen   14


Sum ordinære tiltak       0 14
             


72974 Åssida barnehage           


1 Spare på lønn     H 


økt 
belastni
ng 0 7


2 Spare på drift     L ingen 0 10
Sum ordinære tiltak       0 17
             


72975 Nordseter barnehage           
1 Mer vikarinntekter enn ventet       0 36
2 spare på drift       0 4


Sum ordinære tiltak       0 40
73321 Rosenhagen barnehage           


1 
Ikke sette inn vikar når ansatte har permisjon uten lønn i 
sommermnd L  0 37


2 
Satse på høyere foreldrebetaling når det begynner nye 
barn i august L  0 29


Sum 
ordinære 
tiltak        0 66
  SUM alle tiltak pr enhet   HSP     370 1990


73008 Hjemmesykepleie - distrikt Ekeberg           
1 Ned på vikarbyrå bruk (jan-des)   H    300
2 Tilskudd fra Nav  - Demens (april)    L  70 70
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3 Økt effektivitet (jan-des)   M    55
Sum ordinære tiltak       70 425
             


73009 Hjemmesykepleie - distrikt Nordstrand           
1 Redusere bruken av vikarbyrå     H  100 600


Tiltaks-
nummer Tiltak april 2010      


Risiko-
vurd.    


H, M, L 


Arb.miljø-
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


Sum ordinære tiltak       100 600
             


73221 Hjemmesykepleie - distrikt Bekkelaget           
1 Økt effektiviteten       50 100


Sum ordinære tiltak       50 100
             


73223 Hjemmesykepleie - distrikt Lambertseter           
1 Få ned utført tid (jan-des)     M  50 290
2 Redusert med en storbruker (jan-mai)     M    205
3 Redusere bruk av vikarbyrå og overtid (1-12)      M  100 165
4 Redusere med en stor bruker     M    205


Sum ordinære tiltak       150 865
  SUM alle tiltak pr enhet   PB     100 250


72738 Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter           
1 Holde vakans (januar-juni)       100 250


Sum ordinære tiltak       100 250
  SUM alle tiltak pr enhet   VSV 279 1540


33224 Økonomisk sosialhjelp, vanlige            
1 Kvalifiseringsprogrammet (Effekt mnd 6 - 12)  M Ingen 0 385


Sum ordinære tiltak       0 385
72899 Introduksjon flyktninger           


1 
Bosette færre med rett og plikt til intro, flere over 55 år 
(eff.juni-des) M Ingen 200 200


Sum ordinære tiltak       200 200
             


72971 Bokollektivet Oslo Øst           
1 Nye døgnpriser økes fra 174 til kr 514,- M Ingen 79 800


Sum ordinære tiltak       79 800
             


72970 Kjøp av plasser – Rusomsorg           
1 3 færre personer i rusinstitusjoner ut året       0 155


Sum ordinære tiltak          0 155
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Risikovurdering:  
 


Aktivitet/omstilling - generelt Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Bokollektivet øst L -800 
2. Introduksjon Flyktninger M -1 200 
Sum risikovurdert funksjonsområde 1   -2 000 
      


Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 2B Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere/dyrere tiltak i barnevernet i løpet av året L -5 000 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 2B   -5 000 
      


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 3 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere og dyrere tiltak for ressurskrevende brukere M -4 000 
2. Sykehjemsplasser opp til 2009-nivå, dvs fra + 6 plasser L -3 000 
3. Økning vederlagsinntekter (dersom man får 2,4% prisøkning i fht 
2009) M 1 700 
4. Antall utførte timer hjemmesykepleie 112 857 i 2009, budsj 107 540 M -2 700 
5.Reell pris hjemmesykepleie 2009 er 682 kr, 2010-bud er 672kr M -1 100 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 3   -9 100 
    


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 4 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Økte sos.hj.utgifter (antall kl., gj.snittlig utbetaling pr jan tilsier +1,2)     
Sum risikovurdert på funksjonsområde 4   0 
    
Sum total risiko   -16 100 
   
Avsetning i Budsjett 2010   26 100 
   
Avsetning etter risikovurdering   10 000 
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Sykehjemsplasser: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Antall plasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert gj.snitt 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0
Faktisk forbruk/prognose 503,3 505,5 506,7 501,8 504,0 501,0 506,0 503,0 501,0 501,0 498,0 498,0 502,4
Avvik Budsjett-prognose -1,3 -3,5 -4,7 0,2 -2,0 1,0 -4,0 -1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 -0,4


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert kostnad 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627 319 525
Forbruk gj.snitt pr plass 54 49 54 52 54 52 54 54 52 54 52 54 636
Forbruk pr mnd/prognose 27 162 24 653 27 377 26 246 27 228 26 187 27 323 27 156 26 178 27 051 26 038 26 906 319 504
Avvik Budsjett-prognose -535 1 974 -750 381 -601 440 -696 -529 449 -424 589 -279 21


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2010 22 20 19 21 82
Faktisk avgang LTO 2010 18 14 15 16 63
Reell endring LTO 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19


Hjemmesykepleie: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall budsjetterte utførte timer 9 134 8 250 9 134 8 839 9 134 8 839 9 134 9 134 8 839 9 134 8 839 9 134 107 544


Bekreftet utførte timer 9 434 8 884 9 809 9 228 9 851 9 304 9 012 8 857 8 572 8 702 8 422 8 702 108 778
+ Ikke bekreftet utførte timer 244 249 364 0 857
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 173 121 161 177 632
= Honorerte timer 9 851 9 254 10 334 9 405 9 851 9 304 9 012 8 857 8 572 8 702 8 422 8 702 110 267


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -717 -1 004 -1 200 -566 -717 -465 122 277 267 432 417 432 -2 723


Budsjettert kostnad kjøp av timer 6 137 745 5 543 770 6 137 745 5 939 753 6 137 745 5 939 753 6 137 745 6 137 745 5 939 753 6 137 745 5 939 753 6 137 745 72 267 000
Faktisk kostnad kjøp av timer - Kr 672 pr time 6 619 648 6 218 912 6 944 224 6 320 384 6 620 118 6 252 543 6 056 225 5 952 065 5 760 063 5 847 905 5 659 263 5 847 905 74 099 258
Avvik kostnad kjøp av timer -481 903 -675 142 -806 479 -380 631 -482 373 -312 790 81 520 185 680 179 690 289 840 280 490 289 840 -1 832 258


UTFØRERS prognose for 2010 0


Kjøp av kommunal praktisk bistand
Praktisk bistand 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall budsjetterte utførte timer 3 422 3 091 3 422 3 312 3 422 3 312 3 422 3 422 3 312 3 422 3 312 3 422 40 290


Bekreftet utførte timer 2 967 2 948 3 363 2 844 2 754 3 366 3 366 3 366 3 366 3 213 3 366 3 519 38 438
+ Ikke bekreftet utførte timer 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 100 86 122 104 411
= Honorerte timer 3 067 3 034 3 513 2 948 2 754 3 366 3 366 3 366 3 366 3 213 3 366 3 519 38 877


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer 355 57 -91 364 668 -54 56 56 -54 209 -54 -97 1 413


Budsjettert kostnad kjøp av timer 1 816 940 1 641 107 1 816 940 1 758 329 1 816 940 1 758 329 1 816 940 1 816 940 1 758 329 1 816 940 1 758 329 1 816 940 21 393 000
Faktisk kostnad kjøp av timer - Kr 531 pr time 1 628 400 1 610 877 1 865 403 1 565 388 1 462 374 1 787 346 1 787 346 1 787 346 1 787 346 1 706 103 1 787 346 1 868 589 20 643 864
Avvik kostnad kjøp av timer 188 540 30 230 -48 463 192 941 354 566 -29 017 29 594 29 594 -29 017 110 837 -29 017 -51 649 749 136


UTFØRERS prognose for 2010 1 670 000


Kjøp av privat praktisk bistand
Privat PBI jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010


24000 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Budsjetterte honorerte timer - 90% 1 575 1 423 1 575 1 524 1 575 1 524 1 575 1 575 1 524 1 575 1 524 1 575 18 547
Faktiske honorerte timer 1 591 1 538 1 937 1 534 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 19 885
Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -16 -115 -362 -10 -85 -136 -85 -85 -136 -85 -136 -85 -1 337


Budsjettert kostnad kjøp av timer 704 932 636 712 704 932 682 192 704 932 682 192 704 932 704 932 682 192 704 932 682 192 704 932 8 300 000
Faktisk kostnad kjøp av timer 774 017 695 742 816 136 730 014 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 8 996 708
Avvik kostnad kjøp av timer -69 085 -59 030 -111 205 -47 822 -42 668 -65 408 -42 668 -42 668 -65 408 -42 668 -65 408 -42 668 -696 708


Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26,00
Forbruk antall  plasser 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26,00
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Kjøp av dagsenterplasser eldre jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85,0
Forbruk antall  plasser (betalt for en bloc) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85,0
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Forbruk antall plasser (belegg) 75 76 65 74 77 77 77 77 77 77 77 77 75,1
Beleggsprosent 88 % 89 % 76 % 87 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 88 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall brukere 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,00
Forbruk antall  brukere 16 16 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 18,08
Avvik antall brukere -1 -1 -1 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3,08


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak 35 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36,6
Avvik antall brukere 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,4


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 12 12 12 12 12 12 0 13 13 13 13 13 12,5
Forbruk antall  plasser 10 10 10 10 10 10 0 11 11 11 11 11 10,5
Avvik antall plasser 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1,8


Kjøp av dagsenter/tilrettelagt arbeid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall budsjetterte dagsenterplasser 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,0
Forbruk antall  dagsenterplasser 17 17 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17,8
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Avvik antall dagsenterplasser 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -0,8


Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid 36 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 38 37,0
Forbruk plasser  - Varig tilrettelagt arbeid 45 45 44 44 45 46 46 48 48 48 48 48 46,3
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid -9 -9 -8 -8 -9 -10 -8 -10 -10 -10 -10 -10 -9,3


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Forbruk antall  plasser 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Avvik antall plasser 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1


Barnevern 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Barnevern institusjonsplasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0
Forbruk antall  plasser 11 10 8 8 9,3
Avvik korr. regnskap-budsjett -3 -2 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 4,9


Barnevern fosterhjem via inst. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0
Forbruk antall  plasser 8 8 7 8 7,8
Avvik korr. regnskap-budsjett 3 3 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 8,4


Barnevern fosterhjem jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,0
Forbruk antall  plasser 34 34 33 33 33,5
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -1 -1 32 32 32 32 32 32 32 32 20,8


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall klienter - budsjettert 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Antall klienter - reelt 303 336 353 291 321
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 27 -6 -23 39 330 330 330 330 330 330 330 330 223


Utgifter pr klient - budsjettert 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200
Utgifter pr klient - reelt 9 714 9 786 10 837 7 894 9 558
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet -514 -586 -1 637 1 306 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 6 014


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 34 35 35 32 34
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 7 9 11 16 11
Antall kjøpte rusplasser 28 31 35 33 32
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VEDLEGG 
 
2.2 Rapportering på drift. Bydel Nordstrand tertialrapport 1-2010 
 
2.2.1 Kort konklusjon 
Prognosen pr 1. tertial viser et positiv avvik for 2010 på 10,0 mill kroner. I budsjett 2010 er 
det vedtatt en total avsetning på 26 mill kroner. I avviksrapporten fremkommer en 
risikovurdering for bydelen på 16 mill kroner. Før man eventuelt friskmelder risikofaktorene, 
meldes overskytende avsetning på 10 mill kroner som prognostisert mindreforbruk for 2010.  
 
Meldt prognose på 10,0 mill kroner i mindreforbruk er bydelens offisielle prognose for 2010. 
 
I avviksrapporten benyttes ”aktiv prognose” som internt styringsdokument tilknyttet 
økonomioppfølgingen i 2010.  Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av 
økonomistørrelser pr enhet. Pr februar var aktiv prognose totalt kr 10,589 mill kroner i 
mindreforbruk og for mars var den totalt 11,146 mill kroner.  Den aktive prognosen 
inneholder forutsetninger om oppnåelse av igangsatte tiltak på totalt 8,954 mill kroner.  Ut fra 
en total  risikovurdering finner man det forsvarlig å melde en offisiell prognose på + 10,0 mill 
kroner i mindreforbruk.  - 
 
En vesentlig risikofaktor er antall hjemmesykepleietimer. En fremskriving av dagens aktivitet 
pr 1. tertial 2010 tilsier et økt merforbruk på området med ca 6000 vedtatte timer.  Det er 
iverksatt nedtrappingsplan – men det foreligger en reell risiko på ca 3000 timer dvs ca 2,0 mill 
kroner.   Denne risiko vil bli vurdert tilknyttet budsjettjusteringssak i juni 2010. 
 
 
2.2.2 Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år 
Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år, med bokførte regnskapskorreksjoner 
og inkludert budsjettjustering som følge av regnskap 2009, utgjør totalt +1,725 mill kroner.   
 
Aktivitet og forbruk er i det vesentligste i tråd med budsjett slik at det ligger ikke an til store 
avvik pr artsgruppe.  Jfr oversikt tilknyttet pkt 2.2.4 er det regnskapskorrigert manuelt ved 
avviksrapportering slik at netto avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap utgjør 
+1,836 mill kroner.   
 
Midlertidig avsetning justert for risikovurdering vil medvirke til at bydelen vil kunne gå med 
mindreforbruk på 10,0 mill kroner jfr prognose.   
 
 
2.2.3 Avvik mellom budsjett ved årets start og regulert budsjett 
Bydelen hadde et netto budsjett på totalt kr 912 227 000 ved årets start.  Regulert budsjett 
utgjør pr. 1. tertial kr 925 740 000, altså en økning i rammen på totalt kr 13 513 000.  Bydelen 
har hatt følgende endringer i budsjettrammen: 


• kr 6 915 000,- Økning. Effekt av årsresultat 2009 inkludert særskilte overføringer  
• kr 4 830 000,- Økning. Tilskudd sosialhjelp, flyktninger og intro-ordningen 
• kr      83 000,- Økning. Ungdomstiltak, storbymidler 2010 
• kr    150 000,- Økning. Ungdomstiltak 2010 
• kr 1 053 000,- Økning. Arbeidsplassert utdanning førskolelærere  
• kr   482 000,- Økning. Tilskudd språkmidler, minoritetsspråklige barn 1. halvår 2010 
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2.2.4 Avvik mellom regulert budsjett og årsprognose 
 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i prognosen, dvs hva man på 
best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2010. Avviksrapport for mars 2010 viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 11,146 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2010. Den økonomiske utviklingen gjennom 2010 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner): 
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 1. tertial 2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 
1. tertial 


Bestillerenheten 515 752 516 078 172 551 171 973 578 1 252 1 401
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykiatri prognose: +1,108 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert mindreforbruk på 1,108 mill kroner. Det er budsjettert med 26 plasser på 
årsbasis og prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  Årsaken til mindreforbruket er at bydelen har forhandlet ned 
pris på blant annet Villa Enerhaugen og Conrad Svendsen Senter. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 
1. tertial 


Enhet for bestiller forts. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser for eldre på 0,259 mill kroner.  Dette skyldes hovedsakelig lavere 
brukerbetaling enn budsjettert, men også ekstra plasser utover fast bestilling på Nordseterhjemmet og merutgift transport 
i overgangsfasen til ny transportordning. Det arbeides med å få til en bedre utnyttelse av de bestilte plassene. Dette vil 
kunne medføre at flere brukere får et dagtilbud, samtidig som brukerbetalingen vil kunne øke.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr (Kostra 253) 
Prognose på 0,0 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 502,5 plasser, mens det er 
budsjettert med 502,0 plasser. Redusert pris for en spesialplass på Villa Enerhaugen og en utvikling mot færre skjermede 
plasser, gjør at en holder budsjettet selv om en forventer å bruke en halv plass mer enn budsjettert. På bakgrunn av et 
svært høyt forbruk av hjemmesykepleietimer i årets første måneder har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to av 
de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. En slik løsning kan være langt rimeligere for bydelen, 
samtidig som det faglig sett vil være et enda bedre tilbud.  Enkelttiltak av stor kostnadsmessig karakter budsjettjusteres 
mellom kostnadsstedene.  
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 500 plasser i juni. Deretter har en av erfaring 
forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping utover høsten med 498 plasser i november og desember. Tallene 
for andre halvår var opprinnelig bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en økning på to 
sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 0,125 mill høyere enn budsjettert. Prognosen 
forutsetter et like gunstig etteroppgjør  som i 2009. 
 
TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser en prognose på 0,0 mill kr. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +2,697 mill kroner (Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et mindreforbruk på totalt 2,697 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner merinntekter som følge av refusjon for ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved Enhet for bo- og dagtilbud. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring med 35 brukere med gyldig vedtak, mens 
det er budsjettert med 40 brukere.  Det økte fra 35 til 36 brukere i mars. 
 
Personlig assistanse: - 0,973 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0, 973 mill kroner. Prognosen forutsetter en økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,17 plasser mer enn budsjettert. Denne økningen vil være med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer.  Enkelttiltak av stor kostnadsmessig karakter budsjettjusteres mellom kostnadsstedene.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert merforbruk på 0,713 mill kroner. Dette skyldes både høyere prisstigning 
og større aktivitet enn forutsatt i budsjett. 
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Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 
1. tertial 


Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +0,772 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper kommunal praktisk bistand for 0,772 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,132 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper hjemmesykepleie for 2,132 mill kroner mer enn 
budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere utførte timer i hjemmesykepleien.  Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 110 716 utførte timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 544 utførte timer av 
hjemmesykepleie.  Fra 1. juni vil bli implementert en ny oppfølgings- og prismodell for kontinuerlig oppfølging av 
vedtakstimer.  
 
Private barnehager: 0,0 mill kroner (Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med budsjett for 2010.   
 
Annet: + 0,651 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester.  Totalt en positiv prognose på  0,651 mill 
kroner.   
 
Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 670 10 516 10 734 -218 100 100
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) : 
 
Sjåførtjenesten har et prognostisert mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. ved 
at ferieavvikling koordineres uten vikarbruk (Kostra 234). 
 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 70 494 25 273 25 960 -687 0 -158
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4,  Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Private eldresentre har prognostiserte merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234). 
 
Fysio- og ergoterapi har et prognostisert merforbruk på –0,120 mill kroner grunnet større aktivitet enn forutsatt i 
budsjettet (Kostra 241). 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 65 162 65 133 23 389 23 997 -608 -964 -543
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et merforbruk på 0,543 mill kroner. Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien boliger og tilpasning for krevende brukere. Merutgiftene bidrar til økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254) 
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Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 
1. tertial 


Enhet for barnehager nord 23 610 24 802 10 752 12 455 -1 703 -170 -36
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,116 mill kr for alle barnehager.  Prognose for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser merforbruk på 0,36 mill kroner.  Størst utslag er det ved Radiobølgen barnehage 
hvor man får mindreinntekter grunnet lavere antall barn enn budsjettert.  Etter hovedopptaket i 2010 vil man eventuelt 
kunne øke antallet som igjen vil påvirke prognosen. 
 
Enhet for barnehager sør 24 268 22 933 9 857 11 527 -1 671 300 152
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,116 mill kr for alle barnehager.  Prognose for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser mindreforbruk på 0,152 mill kroner – fordelt på flere barnehager (Kostra 201) 
 
Enhet for hjemmesykepleie 0 285 1 813 1 803 10 -330 0
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 8 962 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i januar, 9 254 i februar og 10 334 i 
mars. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 813 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på 
koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – etter 3 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 662 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr 297 
000) / antall fakturerte timer (29 439 timer)) + 672 kroner.  Beregningen av timepris er noe usikker siden den beregnes i 
denne sammenheng med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
 


Enhet for praktisk bistand 0 -2 510 -288 798 530 1 100
Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 531 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 3 358 utførte timer.  Utførte timer praktisk bistand er 3 067 i januar, 3 034 i februar og 3513 i mars, 
altså et gjennomsnitt på 3 204 timer. 
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Praktisk bistand forts 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – etter 3 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 441 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 
863 000) / antall fakturerte timer (9 613 timer)) + 531 kroner. Timeprisen målt etter 3 mnd kan være kunstig høy grunnet 
særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. Beregningen av timepris er noe usikker siden den beregnes i denne 
sammenheng med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 55 297 18 942 19 779 -836 -520 -520
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 0,295 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser (Kostra 242). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  Tendensen etter 3 måneder er at antall brukere er i 
samsvar med budsjettet, men det er høyere gjennomsnittlig utgifter pr bruker enn forutsatt i budsjett.  
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 klienter, i februar 336 klienter og i mars 353 klienter. For hele året 2010 er 
det budsjettert med 330 klienter pr måned og gjennomsnitt hittil er 331 klienter pr måned.   
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 3 første 
måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 10 112 kr. Erfaringsvis er mars en dyr sosialhjelpmåned – og prognosen 
forutsetter en reduksjon i månedsbeløp. 
 
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 1,200 mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr mars som viser høyere et høyere antall deltagere og større netto kostnader enn forutsatt i budsjettet.  Det 
er forutsatt en budsjettkompensasjon på 4,5 mill kroner. Denne kan bli noe høyere, men dette er foreløpig uavklart. 
 
Enhet for barnevern 60 180 60 319 20 622 20 566 56 0 250
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevernet viser et prognostisert mindreforbruk etter  på 0,250 mill kroner.  Prognosen gjelder 
barnevernsadministrasjon.   Foreløpige tall viser at forbruket totalt skal samsvare med budsjett 2010 på barnvernstiltak i 
og utenfor familien. 
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk har vært 9,7   
Antall plasser via fosterhjem er budsjettert med 11 mens det er et reelt forbruk på 7,7.   
Antall plasser i fosterhjem er budsjettert med 32 mens reelt forbruk har vært 33,7. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
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Økonomi - plan og budsjett 50 633 57 881 19 403 13 329 6 074 10 400 9 400 10 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør en andel av 26 mill kroner som er vedtatt avsatt. Det resterende beløpet på 16 
mill kroner er vurdert som risiko, jfr oversikt i siste del av rapporten  – og meldes derfor ikke som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 9,4 mill kroner i mindreforbruk for Bydel Felles forklares i følgende forhold: 


• Avsetning på 10,0 mill kroner, jfr kommentarer til meldt prognose ovenfor. 
• Merutgifter på 0,4 mill kroner tilknyttet PU-prosjekt som ikke kan realiseres i henhold til opprinnelig 


plan. 
• Merutgifter på 0,2 mill kroner tilknyttet høyere yrkesskadeforsikring enn forutsatt i budsjettet. 
• Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved bystyrets behandling av regnskap 2009, men foreløpig er 


dette ikke innarbeidet i prognosen. 
 
Tidligere forventet budsjettmessig kompensasjon på 1,0 mill kroner tilknyttet etteroppgjør/korreksjon barnehagedrift 
2009 vil fremkomme som investeringsbudsjett – og tas derfor ut av prognosen tilknyttet driftsbudsjettet. 
Personal og org.utv. 15 642 15 768 5 460 5 302 158 0 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling  (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
Samfunn og helse 2 385 2 446 890 1 055 -166 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 335 og 120) 
Bydelsdirektør 3 602 3 636 1 308 1 256 51 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 925 740 321 286 319 449 1 836 10 598 11 146 10 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose på 0,0 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 
502,5 plasser, mens det er budsjettert med 502,0 plasser. I prognosen er det iberegnet plasser 
tilknyttet de ulike priskategorier. På bakgrunn av et svært høyt forbruk av 
hjemmesykepleietimer i årets første måneder har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to 
av de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. En slik løsning vil være 
langt rimeligere for bydelen, samtidig som det faglig sett vil være et enda bedre tilbud.  
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 500 plasser juni. 
Deretter har en av erfaring forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping utover 
høsten med 498 plasser i november og desember. Tallene for andre halvår var opprinnelig 
bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en økning på to 
sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens 
andel på 3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
 


Sykehjemsplasser 2010 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0   
Administrasjon 120 0 0   
Administrasjonslokaler 130 0 0   
Premieavvik 170 0 0   
Diverse fellesutgifter 180 0 0   
Interne serviceenheter 190 9 400 10 000 Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør en 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


andel av 26 mill kroner som er vedtatt 
avsatt. Det resterende beløpet på 16 mill 
kroner er vurdert som risiko, jfr oversikt i 
siste del av rapporten  – og meldes derfor 
ikke som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 9,4 mill kroner i 
mindreforbruk for Bydel Felles forklares i 
følgende forhold: 


• Avsetning på 10,0 mill 
kroner, jfr kommentarer til meldt 
prognose ovenfor. 


• Merutgifter på 0,4 mill 
kroner tilknyttet PU-prosjekt 
som ikke kan realiseres i 
henhold til opprinnelig plan. 


• Merutgifter på 0,2 mill 
kroner tilknyttet høyere 
yrkesskadeforsikring enn 
forutsatt i budsjettet. 


 
Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved 
bystyrets behandling av regnskap 2009, 
men foreløpig er dette ikke innarbeidet i 
prognosen. 
 
Tidligere forventet budsjettmessig 
kompensasjon på 1,0 mill kroner tilknyttet 
etteroppgjør/korreksjon barnehagedrift 
2009 vil fremkomme som 
investeringsbudsjett – og tas derfor ut av 
prognosen tilknyttet driftsbudsjettet. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 -18 0   


Diagnose, behandling, rehabilitering 241 -148 0


 Fysio- og ergoterapi har et prognostisert 
merforbruk på –0,120 mill kroner grunnet 
større aktivitet enn forutsatt i budsjettet 
(Kostra 241). 


Råd, veiledning og sosial forebyggende 
arbeid 242 295 0


 Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
0,295 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 0 0   
Kommunalt disponert boliger 265 -16 0   
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -1 200 0


For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 1,200 
mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr mars som viser høyere et 
høyere antall deltagere og større netto 
kostnader enn forutsatt i budsjettet.  Det er 
forutsatt en budsjettkompensasjon på 4,5 
mill kroner. Denne kan bli noe høyere, men 
dette er foreløpig uavklart. 


Kvalifiseringsprogrammet 276 0 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0   
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0   
Drift av lokale veier 333 0 0   
Rekreasjon i tettsted 335 0 0   
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0   
Kulturminnevern 365 0 0   
Andre kulturaktiviteter 385 0 0   
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial 
og nærmiljø   8 313 10 000   


Førskole 201 176 0


Private barnehager: 0,0 mill kroner 
(Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med 
budsjett for 2010.   
 
Kommunale barnehager 
Noen variasjoner mellom barnehagene, 
totalt et mindreforbruk på 0,116 mill kr for 
alle barnehager.  Prognose for barnehagene 
forutsetter at fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart er i henhold til 
budsjettforutsetingene og ikke minst meldte 
kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser 
merforbruk på 0,36 mill kroner.  Størst 
utslag er det ved Radiobølgen barnehage 
hvor man får mindreinntekter grunnet 
lavere antall barn enn budsjettert.  Etter 
hovedopptaket i 2010 vil man eventuelt 
kunne øke antallet som igjen vil påvirke 
prognosen. 
 
Prognose for Barnehager Sør viser 
mindreforbruk på 0,152 mill kroner – 
fordelt på flere barnehager (Kostra 201) 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0  
Førskolelokaler og skyss 221 0 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   176 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -2 0   
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 25 0   


Barneverntjeneste 244 250 0


Barnevernet viser et prognostisert 
mindreforbruk etter  på 0,250 mill kroner.  
Prognosen gjelder 
barnevernsadministrasjon.   Foreløpige tall 
viser at forbruket totalt skal samsvare med 
budsjett 2010 på barnvernstiltak i og 
utenfor familien. 


Barneverntiltak i familien 251 0 0


Antall plasser via fosterhjem er budsjettert 
med 11 mens det er et reelt forbruk på 7,7.  
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


Antall plasser i fosterhjem er budsjettert 
med 32 mens reelt forbruk har vært 33,7. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 


Barneverntiltak utenfor familien 252 0 0


Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk har vært 9,7   
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   


Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   273 0   


Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -432 0


Sjåførtjenesten har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  
Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. 
ved at ferieavvikling koordineres uten 
vikarbruk (Kostra 234). 
 
Private eldresentre har prognostiserte 
merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en 
noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 560 0


  
Psykiatri prognose: +1,108 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,108 mill kroner. Det er 
budsjettert med 26 plasser på årsbasis og 
prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  
Årsaken til mindreforbruket er at bydelen 
har forhandlet ned pris på blant annet Villa 
Enerhaugen og Conrad Svendsen Senter. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser for eldre på 0,259 mill 
kroner.  Dette skyldes hovedsakelig lavere 
brukerbetaling enn budsjettert, men også 
ekstra plasser utover fast bestilling på 
Nordseterhjemmet og merutgift transport i 
overgangsfasen til ny transportordning. Det 
arbeides med å få til en bedre utnyttelse av 
de bestilte plassene. Dette vil kunne 
medføre at flere brukere får et dagtilbud, 
samtidig som brukerbetalingen vil kunne 
øke.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr 
(Kostra 253) 
Prognose på 0,0 mill kroner er et resultat av 
en forventning om et gjennomsnittlig 
forbruk på 502,5 plasser, mens det er 
budsjettert med 502,0 plasser. Redusert pris 
for en spesialplass på Villa Enerhaugen og 
en utvikling mot færre skjermede plasser, 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


gjør at en holder budsjettet selv om en 
forventer å bruke en halv plass mer enn 
budsjettert. På bakgrunn av et svært høyt 
forbruk av hjemmesykepleietimer i årets 
første måneder har Bestillerenheten planlagt 
et tiltak for å få to av de tyngste brukerne av 
hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. 
En slik løsning kan være langt rimeligere 
for bydelen, samtidig som det faglig sett vil 
være et enda bedre tilbud.  Enkelttiltak av 
stor kostnadsmessig karakter 
budsjettjusteres mellom kostnadsstedene.  
 
Prognosen inneholder en forventet 
nedtrapping frem mot sommeren med 500 
plasser i juni. Deretter har en av erfaring 
forventet en økning i juli, før en ny gradvis 
nedtrapping utover høsten med 498 plasser i 
november og desember. Tallene for andre 
halvår var opprinnelig bedre, men tiltaket 
for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi 
en økning på to sykehjemsplasser pr måned 
fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor 
bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  
Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill 
kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er 
prognostisert til å være 0,125 mill høyere 
enn budsjettert. Prognosen forutsetter et like 
gunstig etteroppgjør  som i 2009. 
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 871 0


Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +2,697 mill kroner 
(Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av 
botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-
spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) 
viser nå et mindreforbruk på totalt 2,697 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner 
merinntekter som følge av refusjon for 
ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved 
Enhet for bo- og dagtilbud. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 
254) Omsorgslønn har et mindreforbruk på 
0,125 mill kr basert på en videreføring med 
35 brukere med gyldig vedtak, mens det er 
budsjettert med 40 brukere.  Det økte fra 35 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


til 36 brukere i mars. 
 
Personlig assistanse: - 0,973 mill kroner  
(Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0, 
973 mill kroner. Prognosen forutsetter en 
økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,17 plasser mer 
enn budsjettert. Denne økningen vil være 
med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer.  Enkelttiltak av stor 
kostnadsmessig karakter budsjettjusteres 
mellom kostnadsstedene.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill 
kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et 
prognostisert merforbruk på 0,713 mill 
kroner. Dette skyldes både høyere 
prisstigning og større aktivitet enn forutsatt 
i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+0,772 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper kommunal 
praktisk bistand for 0,772 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,132 mill 
kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper 
hjemmesykepleie for 2,132 mill kroner mer 
enn budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere 
utførte timer i hjemmesykepleien.  
Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 110 716 utførte 
timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 
544 utførte timer av hjemmesykepleie.  Fra 
1. juni vil bli implementert en ny 
oppfølgings- og prismodell for kontinuerlig 
oppfølging av vedtakstimer.  
 
Annet: + 0,651 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, 
innsatsteamet, egenandeler 
hjemmetjenester.  Totalt en positiv 
prognose på  0,651 mill kroner.   
  
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
merforbruk på 0,543 mill kroner. 
Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien boliger og tilpasning for 
krevende brukere. Merutgiftene bidrar til 
økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254) 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


 
Hjemmesykepleie utfører: 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
8 962 utførte timer.  Utførte 
hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i 
januar, 9 254 i februar og 10 334 i mars. 
Gjennomsnitt så langt i år er på 9 813 timer 
pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i 
utførte timer gir utslag på koststed kjøp 
hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres 
som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 
1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning med inntekter til hvert 
enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for 
hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – 
etter 3 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 662 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr 297 000) / antall 
fakturerte timer (29 439 timer)) + 672 
kroner.  Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den beregnes i denne 
sammenheng med forutsetninger om helt 
korrekte regnskapstall og helt korrekt 
periodisering av budsjett. 
 
Praktisk bistand utfører:  
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført 
praktisk bistand i året til en pris på 531 kr  
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
3 358 utførte timer.  Utførte timer praktisk 
bistand er 3 067 i januar, 3 034 i februar og 
3513 i mars, altså et gjennomsnitt på 3 204 
timer. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres 
som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 
1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – 
etter 3 måneder har prisen i realiteten vært 







 15


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 1. 
tertial 
2010 


Kommentar 


nærmere 441 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 863 000) / antall 
fakturerte timer (9 613 timer)) + 531 
kroner. Timeprisen målt etter 3 mnd kan 
være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 
Beregningen av timepris er noe usikker 
siden den beregnes i denne sammenheng 
med forutsetninger om helt korrekte 
regnskapstall og helt korrekt periodisering 
av budsjett. 


Botilbud i institusjon 261 0 0   


Transport for funksjonshemmede 733 0 0


 TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 
733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser 
en prognose på 0,0 mill kr. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   1 999 0   
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   10 761 10 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 385 0


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  
Tendensen etter 3 måneder er at antall 
brukere er i samsvar med budsjettet, men 
det er høyere gjennomsnittlig utgifter pr 
bruker enn forutsatt i budsjett.  
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 
klienter, i februar 336 klienter og i mars 353 
klienter. For hele året 2010 er det 
budsjettert med 330 klienter pr måned og 
gjennomsnitt hittil er 331 klienter pr måned. 
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr 
måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er 
varierende, for årets 3 første måneder er det 
gjennomsnittlig utbetalt pr klient 10 112 kr. 
Erfaringsvis er mars en dyr 
sosialhjelpmåned – og prognosen forutsetter 
en reduksjon i månedsbeløp. 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   385 0   


Sum Bydel Nordstrand   11 146 10 000   
 
 







 16


 


Tiltaks- 
nummer Tiltak april 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


 SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER     824 8954


  
SUM alle tiltak pr 
enhet      BESTILLER    0 3548


72981 Botilbud PU           


1 
Kontraktsforhandling AK, mål: få ned prisjust. fra 


9,4 til 3,1% (1-12) H 
Tidsbruk til 
forhandlinger 0 159


        
             


72988 Dagtilbud PU           


1 
Aktiv jobbing for finne rimeligere dagtilbud fra 
aug enn prog(DH)(8-12) M 


Ingen 
arb.miljømessige 
konsekv. 0 40


2 
Oppsigelse av VTA plass fra 1/3(6 mnd opps)(9-
12)  L 


Noe mer 
arb.oppg på 
personal 0 22


        
            


72992 
Bolig- og 
gruppeavlastning           


1 
Tar oppkampen med BOA for å slippe 
prisøkning utover 3,2% M Ingen 0 100


        
             


73029 
Kjøp av 
sykehjemsplasser           


3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem 
(Effekt 11,43 t pr uke) (7-12)       


  
(Sparer vesentlig mer på hjemmesykepleie enn 
merkostnad sykehjem) M Ingen 0 -625


        
             


73004 
Kjøp av 
hjemmesykepleie           


73004-1 
Underv/prosjekt tilrettelegge i 
hjemmet/vurdering (effekt 2 t pr dag) (4-12) L Ingen 0 369


73004-2 
Bedre rutiner ved melding av midlertidig stopp 
(effekt 1,5 t pr dag) (4-12) L Ingen 0 277


73004-3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem 
(effekt 11,43 t pr dag) (7-12) M Ingen 0 1413


73004-4 
En bruker a 40 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 
(effekt 5,71 t pr dag) (5-12) M Ingen 0 939


73004-5 
En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 
(effekt 2,64 t pr dag) (5-12) L Ingen 0 379


        
          


 
73005 


 
Vederlag sykehjem           


73004-3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem 
(Effekt 11,43 t pr uke) (7-12) M Ingen 0 125
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Tiltaks- 
nummer Tiltak april 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


             
72998 Personlig assistanse           


1 
Søke stimuleringstilskudd ved nye innvilgelser 
av BPA(1-12) L 


Ingen 
arb.miljømessig
e konsekv. 0 350


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


SERVICE OG 
FORVALTNING   90 100


73049 Sjåførtjenesten           


1 
Omorganisering av 
transporttjenesten     L  75 75


2 
Generelt innsparing (transport av 
rullestolbrukere)  L Ingen 15 25


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     FOREBYGGENDE   120 342


72963 Fysio- og ergoterapi           


1 
Forventer ytterligere pluss på 
sykelønnsrefusjon/redusert vikarbruk/vakanse   0 157


        
             


73301 Pedagogisk fagsenter           


1 
refusjonskrav  for bruk av vikarbyrå sende bydel 
Søndre Nordstrand                 M Ingen 0 28


        


73268 
Lambertseter 
helsestasjon           


1 
Høyere lønnstrinn i 
still med vikar     L  3 20


2 
Økt sykepengeref. grunnet flere 
langtidssykemeldte  H  10 20


        
             


72962 Karlsrud helsestasjon           


1 
Økt aktivitet 
reisevaksine     L  78 80


2 Del av hjemmel ledig     L  10 10
        
             


 
 


72734 


 
 
Familiesenterets 
åpne barnehage           


1 Vakanse i stilling       19 27
        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


 BHG 
NORD     41 371


72727 
Lille Ekeberg 
barnehage           


1 Spare innn på vikarer som ligger i lavere lønn  L ingen 0 158
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Tiltaks- 
nummer Tiltak april 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


2 Spare innn på vikarer som ligger i lavere lønn  L ingen 41 41
3 refusjon HIO     L ingen 0 80


        
             


72785 Tyrihans barnehage           


  
JUNI. Ikke ha vikar for Abf student og en som 
har perm uten lønn               L  0 19


        
             


73320 Vårveien barnehage           


  
Vil spare  ca 57 000 i juli fordi det  ikke settes inn vikar for to som 
har gått ut i       


  
svangerskapsperm 
fordi det er ferie mnd       0 57


  
Vil spare inn på kjøp 
av varer og tjenester.       0 11


        
             


73322 
Drengestua 
barnehage           


  Spare på drift     L  0 5
        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet      BHG SØR     28 193


72787 
Nedre Bekkelaget 
barnehage           


1 
Ikke kjøpe inn varer uten at det er helt 
nødvendig  L Ingen 3 12


        
73317 Glimmern barnehage           


1 
holdt en stilling 
vakant i mars     L  25 25


        
             


 
 
 


72974 


 
 
 
Åssida barnehage           


1 Spare på lønn     M Ingen 0 10
2 Spare på drift     L ingen 0 10


        
             


72975 Nordseter barnehage           


  
Mer vikarinntekte enn 
ventet       0 36


        


73321 
Rosenhagen 
barnehage           


1 
Ikke sette inn vikar når ansatte har permisjon 
uten lønn i sommermnd               L    71
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Tiltaks- 
nummer Tiltak april 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


2 
Satse på høyere foreldrebetaling når det 
begynner nye barn i august               L    29


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


 
HJEMMES
YKEPLEIE     445 2765


73008 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Ekeberg           


1 
Ned på vikarbyrå 
bruk     H  0 200


3 
Tilskudd fra Nav  - 
Demens      L Økt kompetanse 70 70


4 Økt effektivitet       0 230
        
             


73009 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Nordstrand           


3 
Redusere bruken av 
vikarbyrå     H  200 600


4 
Få inn 
sykelønnsrefusjon     H 


Flere 
langtidssykmeldt
e 0 800


        
             


73221 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Bekkelaget           


1 Økt effektiviteten       50 100
        
             


73223 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Lambertseter 


 
          


1 Få ned utført tid 
 
    M  25 190


2 
Mulig storbruker nr 2 
bortfaller     M  0 410


3 
Redusere bruk av 
vikarbyrå og overtid.     M  100 165


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


PRAKTISK 
BISTAND     100 250


72738 


Praktisk bistand 
Nordstrand/Lamberts
eter     M      


1 Holde vakans        100 250
        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


VEILEDNING OG STØTTEORDNINGER 
FOR VOKSNE 0 1385


33224 
Økonomisk 
sosialhjelp, vanlige            


1 
Kvalifiseringsprogram
met     M Ingen 0 385
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Tiltaks- 
nummer Tiltak april 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


        


72899 
Introduksjon 
flyktninger           


1 
Bosette færre med rett og plikt til intro, flere over 
55 år (eff.juni-des)               M Ingen 0 200


        
             


72971 
Bokollektivet Oslo 
Øst           


1 
Nye døgnpriser økes fra 174 til kr 514,- (det er 
budsj. med kr 257,-)               M Ingen 0 800
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Risikovurdering:  
 


Aktivitet/omstilling - generelt Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Bokollektivet øst L -800 
2. Introduksjon Flyktninger M -1 200 
Sum risikovurdert funksjonsområde 1   -2 000 
      


Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 2B Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere/dyrere tiltak i barnevernet i løpet av året L -5 000 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 2B   -5 000 
      


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 3 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere og dyrere tiltak for ressurskrevende brukere M -4 000 
2. Sykehjemsplasser opp til 2009-nivå, dvs fra + 6 plasser L -3 000 
3. Økning vederlagsinntekter (dersom man får 2,4% prisøkning i fht 
2009) M 1 700 
4. Antall utførte timer hjemmesykepleie 112 857 i 2009, budsj 107 540 M -2 700 
5.Reell pris hjemmesykepleie 2009 er 682 kr, 2010-bud er 672kr M -1 100 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 3   -9 100 
    


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 4 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Økte sos.hj.utgifter (antall kl., gj.snittlig utbetaling pr jan tilsier +1,2)     
Sum risikovurdert på funksjonsområde 4   0 
    
Sum total risiko   -16 100 
   
Avsetning i Budsjett 2010   26 100 
   
Avsetning etter risikovurdering   10 000 
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2.3 Investeringsprosjekter 
 
Barnehager Inventar og utstyr 105080  (i tusen kr) 
 
Prosjektnr Bruk av 


avsetning 
Opprinnelig 
budsjett 


Regulert 
budsjett 


Beløp Ytterligere til 
disposisjon 


105080 4 021 0 4 021 337 3 684
 
Prosjekt 105080 Barnehager Inventar og utstyr 
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 ble postert 5,260 mill kr i 2009 slik at 
prosjektet viser pr 31.12.2009  et mindreforbruk på 4,021 mill kr. 
 
 
 
 
 
Årsprognose for momsrefusjon 
 
(i tusen kroner) Regnskap hittil Regulert budsjett 


2010 
Årsprognose 
(forventet inntekt i 
2010 


Art 1780 
Investeringsmoms 


 
66


 
0


 
300
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4. Status for sykefravær 
 
Sykefravær hentet fra Datavarehuset.   
 


% 
Pr.31.07.09 


% 
Pr 31.07.10 


Kvinner: 11,04% Kvinner: 10,97% 
Menn: 8,45% Menn: 7,8% 


Totalt: 10,65% Totalt: 10,45% 
 
Sykefraværet viser en forsiktig nedgang, sammenlignet med samme periode i 2009.  
 
Bydel Nordstrand har flere løpende prosjekter hvor målet er å fremme nærvær på 
arbeidsplassen og forhindre sykefravær. Siden 2008 har Bestillerenheten, Enhet for Bo- og 
dagtilbud, Enhet for Veiledning og støtteordninger for voksne og deler av hjemmetjenesten 
med i Kvalitetskommuneprogrammet. Reduksjon av sykefravær med vekt på nærværsarbeid 
er en vesentlig del av programmet.  
Det har vært gjennomført månedlige IA- verksteder i samarbeid med NAV 
Arbeidslivssenteret, og 12 barnehager har deltatt i ”barnehagesatsningen” i regi av NAV 
Arbeidslivssenteret.   
17. mars 2010 ble det arrangert obligatorisk opplæring for samtlige tjenesteledere i 
regelverket knyttet til  IA-avtalen. Opplæringen var initiert sentralt i Oslo kommune,.  . 
Opplæringen ble gjennomført av bydelens IA-kontaktperson og en til fra NAV-
Arbeidslivssenteret.  
I 2009 ble det opprettet en 50% prosjektstilling som arbeider med lederutvikling, bl.a. 
coaching og oppfølging av sykefravær spesielt rettet mot tjenestesteder med høyt sykefravær. 
Vi ser at det fortsatt er behov for målrettet arbeid i månedene fremover, dersom bydelen skal 
oppnå måltall som er tallfestet i budsjettdokumentet ,9,7% i gjennomsnitt for bydelen.  
 
Bydel Nordstrand driver et aktivt sykefravær- og attføringsarbeid, og har månedlige møter i 
attføringsutvalget hvor bl.a bedriftslegen er til stede.  
 
Bydelen analyserer også månedlige innrapporterte HMS- avvik for å kartlegge om det er 
behov for å iverksette tiltak/ opplæring knyttet til utsatte grupper som står i fare for å bli 
sykemeldt grunnet psykiske/ fysiske forhold på arbeidsplassen. Bydelen har gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2008 og 2009. Medarbeiderundersøkelsen for 2010 gjennomføres i 
mai/juni. Det er lagt opp til en tidsplan hvor det er satt en frist for å gi tilbakemelding om 
resultatene til de ansatte, og en frist for å sette opp en handlingsplan for utbedring av det som 
kommer fram som forbedringsområder.   
 
Bydel Nordstrand har god oversikt over tjenestesteder som har et høyt sykefravær, og det 
sendes ut månedlige sykefraværsstatistikk til ledere.  
 
HMS arbeid 
 


• Bydel Nordstrand benytter Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK). Dette systemet sikrer 
oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS området.  
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I EK ligger alle prosedyrer tilknyttet bydelens virksomhetsområde, og hver prosedyre har 
direkte link til lovdata, hvor man finner oppdatert lovverk og gjeldende forskrift. Når 
lover og forskrifter endres i lovdata, vil denne oppdateringen/endringen være tilgjengelig 
for alle ansatte i EK. Alle våre HMS- prosedyrer er tilknyttet systemet. Det er et levende 
system som endrer seg i takt med løpende erfaringer, og ved endringer i forskrift eller 
lovverk: Når nye krav blir gjeldende, opprettes nye prosedyrer, eller gamle prosedyrer 
revideres. I tillegg til opplysningene som fins i EK, ligger også interne retningslinjer og 
rundskriv tilgjengelig på intranettet.  


 
• Videreutvikling av eget HMS- system 
  
Bydelen har i samarbeid med Veritas innført system for Helhetlig RisikoStyring (HRS). 
Det er utarbeidet 12 ulike risikoområder. Arbeid med tiltak knyttet til HRS ble startet i 
2009, og er videreført i 2010. 
 
Bydelen benytter Delta som avvikssystem. Her registreres alle avvik elektronisk, også 
HMS avvik. Det hentes ut statistikker over HMS- avvik hver måned, og på bakgrunn av 
dette iverksettes tiltak. Den siste tiden har Bydel Nordstrand hatt fokus på 
kompetanseutvikling for å forebygge og iverksette tiltak rundt ansatte som opplever vold 
og trusler om vold, kurs i forflytningsteknikk og arbeidsnorsk for minoritetsspråklige.  
 
Deltasystemet har gjort det mulig å sortere statistikk på flere viktige avvik innen HMS: 
Tidspress, mobbing, vold og trusler, trakassering, ergonomiske forhold med mer.   
 
Alle tjenestesteder rapporterer kvartalsvis på til sammen 19 HMS prosedyrer. Prosedyrene 
gjennomgås på alle tjenestesteder med samtlige ansatte (minimum 75 %), for å sikre at 
alle er kjent med de viktigste HMS-områdene. 


 
5.  Verbalvedtak 
 
 
FINANSKOMITEEN 
 
F2. Fattigdom 
Byrådet bes igangsette en gjennomgang av de ulike virkemidlene som er tilgjengelig for å 
motvirke fattigdom i Oslo. Gjennomgangen skal se særskilt på fattige barnefamiliers 
situasjon. Gjennomgangen skal gi en vurdering av de enkelte virkemidler, men også 
hvordan disse virker sammen; samt anvise forbedringsmuligheter. 
 
F5. Bystyresak 245/2009 - Utbygging av kulturinstitusjoner i Bjørvika  
Bystyrets vedtakspunkt 4 i bystyresak 245/2009 Utbygging av kulturinstitusjoner i Bjørvika, 
oppheves. 
 
F7. Trygg by 
Byrådet bes orientere bystyret om oppfølgingen av bystyresaken om trygg by, og vurdere 
ytterligere tiltak. Det bør vurderes hvordan innsats fra ulike kommunale og statlige 
virksomheter, frivillige organisasjoner og private aktører kan samspille for å skape en 
tryggere by. 
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F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner og til idrett-, kunst- og kulturtiltak 
Verbalvedtaket endres til: 
F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner 
innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og 
tilidrett-, kunst- og kulturtiltak  
For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen 
helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, 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. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Taes til orientering og legges inn ved neste 


utlysning av frivillighetsmidler 
Hva er framdriftsplanen? Gjennomføres i 2010 
Hva er status for gjennomføringen ? Planlegges i forhold til neste tildeling 
 
 
 
VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER 
 
F19/2009. Benytte rentefrie lån fra staten 
Byrådet bes fullt ut benytte statens rentefrie låneordninger for kommuner og fylkeskommuner 
til investeringer i skolebygg og svømmehaller. 
 
F3/2008 Fullmakt vedrørende leieavtaler for barnehager 
Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for barnehager som binder kommunen for inntil 
20 år og har en verdi inntil 50 mill. ekskl. felleskostnader, energiutgifter og lignende som 
avregnes hvert år etter regnskap. Myndigheten gjelder dog ikke i saker der Oslo kommune har 
pant i leieobjektet. 
 
F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten 
Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i 
Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom 
konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte 
tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen har sendt høringssvar på tjenesteavtale 


IKT.   
Hva er framdriftsplanen? UKE fastsetter fordelingsnøkler og om nytt 


konsept i tjenesteavtale skal benyttes for 2010.  
Hva er status for gjennomføringen ? Avventer tilbakemelding fra UKE 
 
 
 
F8. Lærlingplasser 
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere 
lærlinger. 
 
F7/2007 Fullmakt investeringsprosjekter vedrørende Groruddalssatsingen 
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Byrådet gis fullmakt til å vedta/justere kostnadsramme(-r) og investeringsplan(-er) for 
investeringsprosjekter finansiert helt eller delvis med midler fra ”Groruddalssatsingen”. 
Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og de kommer i tillegg til byrådets 
fullmakt til budsjettjusteringer som fremgår av Økonomireglementets pkt. 2.2. 
 
F23/2007 Justering av refundert merverdiavgift 
a) Byrådet gis fullmakt til å foreta justeringer i bykassens driftsbudsjett når det gjelder 
refundert merverdiavgift som skyldes at bystyret har endret bevilgningene til drift eller 
investeringer i forhold til byrådets budsjettforslag. Økningen i refundert merverdiavgift skal 
benyttes til økning i overføringen fra drift til investeringer og med tilhørende reduksjon i 
låneopptaket. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3. 
b) Byrådet gis fullmakt til å justere resultatkravet for kommunale foretak når refundert 
merverdiavgift blir endret gjennom bystyrets vedtak av investeringsrammer. Justeringen skal 
normalt medføre endring i foretakets egenandel til investeringer med tilsvarende justeringer i 
den vedtatte finansieringen. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3. 
c) Disse fullmaktene gjelder utenom de beløpsgrenser byrådet har fått i økonomireglementet 
til å foreta budsjettendringer. 
 
F10/2006. Incitamentordningen for kemnerkontoret 
Incitamentordningen for kemnerkontoret gjøres fra budsjettet for 2006 til en permanent 
ordning. Byrådet får fullmakt til å fastlegge reglene for ordningen konkret, herunder hvilke 
måltall og satser som skal benyttes. 
 
F24/2006. Lån til boligformål – Dekning av administrative kostnader i bydelene 
For lån til boligformål innvilget/gitt bindende tilsagn fra og med 2006, påplusses 
husbankrenten 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, jf. 
gjeldende retningslinjer for Startlån fra Husbanken. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Ingen grep som behøves å tas av bydelen. 


Husbankens rente i startlånsaker påplusses 0,25 
% til dekning av administrative kostnader i 
bydelene. Inntekten til bydelen inngår som en 
del av det årlige budsjettet til bydelene. Midlene 
er ikke øremerket for drift av boligkontoret. 


 
 
 
KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN 
 
K1B. Privat drift av barnehager 
Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med 
barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike 
barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene. 
 
 
 
K12. Vedlikeholdspott barnehager 
Bystyret ber byrådet opprette en særskilt søknadsbasert ordning for tilskudd til oppgradering 
av lekeapparater og utearealer i barnehager. Private og kommunale barnehager kan søke på lik 
linje. 
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K13B. Vikarpool i skolen 
Byrådet bes legge til rette for at de enkelte skoler, evt. i samarbeid med andre skoler, kan 
etablere lokale vikarpoolløsninger. 
 
K14. Egenbetaling for plasser i Oslo Musikk- og kulturskole (OMK) 
Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,1 % til 
kr 3.088 pr. elev pr. år fra 01.01.2010. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser 
utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett. 
 
K15. Musikk- og kulturskolen 
1. Byrådet bes legge til rette for at Musikk- og kulturskolen kan overta ytterligere to etasjer på 
Schous bl.a. for å kunne videreføre det tilbudet i dans som er etablert på Ruseløkka skole. For 
øvrig brukes de ekstramidlene som tilføres i budsjettet, til å redusere ventelistene og til å 
opprettholde samarbeidet med korpsene og skolenes orkestre, uten at takstene økes ut over 
normal prisstigning. 
 
2. Bystyret ber byrådet i denne sammenheng utrede muligheten for at kommunen etablerer et 
samarbeid med ideelle og private aktører, basert på rammeavtaler om kjøp av kultur- og 
musikkskoletjenester. 
 
K19. Inntekstgradering og søskenmoderasjon i SFO/Aktivitetsskolen 
Bystyret ber byrådet gjennomgå inntektsgruppene i de graderte SFO-prisene og utrede 
kostnadene ved å redusere prisen for lavere og midlere inntekter. Byrådet bes utrede 
kostnadene ved å innføre søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og 
SFO, dessuten for familier med flere barn i SFO, etter mønster fra søskenmoderasjonen i 
barnehagen. 
 
K24. Minoritetsspråklige elever 
Byrådet bes gjennomføre utredning av behovet for å foreta styrking/tilpasninger av 
organisasjonen på skoler med høy andel minoritetsspråklige elever. 
 
K29. Kompetanseheving for lærere og barnehagepersonell, for barn med psykiske 
funksjonshemninger 
Bystyret ber byrådet sørge for at det tilbys kompetansehevende kurs for pedagogisk 
personale i ordinær skole, som har ansvar undervisningen av psykisk funksjonshemmede 
elever. Kursene skal rette seg både mot skoleledere og lærere. Kursene for lærere på 
småskoletrinnet tilbys også pedagogisk personale i barnehagene. 
 
K30. Redusert byråkrati i skolen 
Byrådet bes gjennomføre en vurdering av hvilke tiltak som kan bidra til at byråkratiet i 
Osloskolen kan reduseres. 
 
K31B. Rådgivningstjenesten 
Byrådet bes utvikle rådgivningstjenesten (herunder også sosialpedagogisk rådgivning og 
karriereveiledning) både på ungdomstrinnet og i videregående skole, i tråd med bystyrets 
vedtak. 
 
K41. Spesialundervisning i egne videregående skoler 
Byrådet bes i samarbeid med Eikelund videregående skole å gjennomføre en utredning om 
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behovet for å gi elevene i de videregående spesialskolene et bredere tilbud om 
yrkesutdanning. 
 
K57B Utvidede åpningstider i de største bibliotekfilialene 
Byrådet bes sikre innenfor vedtatte budsjettrammer, økte åpningstider ved Deichmanske 
bibliotek, herunder gjeninnføre søndagsåpent ved filialene Grünerløkka og Majorstuen, 
samt dekke inn kostnader ved å ta i bruk nye lokaler på Lambertseter og Rommen. 
 
K63. Handlingsplan for musikk 
Bystyret ber byrådet utarbeide en handlingsplan for Musikkbyen Oslo, gjerne som delplan til 
en ny bystyremelding om kulturstrategi for Oslo. Oslo Musikk og Kulturråd involveres i 
arbeidet. 
 
K64. Oslo Kunsthall 
Byrådet bes gå i dialog med Oslo Kunstforening vedr. deres planer for Oslo Kunsthall. 
 
K65. Tilskudd til kunst og kulturtiltak 
Bystyret ber byrådet gjennomgå forvaltningen av tilskuddsordningen for kulturmidler. 
Bystyret ber byrådet i denne sammenheng om å vurdere flerårige samarbeidsavtaler med 
større kulturaktører. 
 
K72B. Sjøkorpset og Mohawk II 
Byrådet bes gå i dialog med Sjøkorpset med sikte på at kommunen skal gi et tilskudd til 
fullføring av restaureringen av Mohawk II innenfor den rammen som er lagt i budsjettet. 
 
K73. Kunstnerhuset Olaf Ryes plass 2 
Byrådet bes gjennomføre nødvendige tiltak ved Olaf Ryes pl 2, slik at huset kan tas i bruk 
som et kunstnerstyrt hus så snart som mulig. 
 
K74. Snelda 
Byrådet bes gå i dialog med de institusjonene/organisasjonene som har opprettet prosjektet 
Snelda, med sikte på å drøfte alternativer for mulig videreføring av arbeidet med prosjektet. 
 
K75. Barnas Holmenkolldag 
Bystyret ber byrådet innenfor vedtatte rammer sette av 650.000 kroner til gjennomføring 
av Barnas Holmenkolldag 
 
K76. Park og minnesmerke på Hasle 
Byrådet bes gå i dialog med arbeidsgruppen for «Dette er et fint sted» og KORO (Statens 
fagorgan for kunst i det offentlige rom) med sikte på å legge til rette for prosjektet som 
innebærer opparbeidelse av park/minnesmerke på Hasle. 
 
K79B. Ullevål skole 
Byrådet bes som ledd i arbeidet med å sikre økt skolekapasitet sørvest i bydel Nordre Aker 
utrede mulighetene knyttet til oppføring av en mindre flerbrukshall på kommunal tomt i 
Ullevålsalleen for bl.a. å gi rom for gymsal og spesialklasserom for Ullevål skole. 
 
K80. Flerbrukshall ved Grefsen skole 
Byrådet bes igangsette og gjennomføre prosjektering av en standard flerbrukshall/ 
opparbeidelse av idrettsbaneområdet ved Grefsen skole. Flerbrukshallen kommer til 
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erstatning for to planlagte gymsaler, som trekkes ut av rehabiliteringsprosjektet og skal på 
vanlig måte brukes av det lokale idrettsmiljøet. 
 
K81. Vedlikehold av kirkebygg 
Bystyret ber Byrådet opprettholde en jevnlig dialog med Kirkelig Fellesråd om 
vedlikeholdsetterslepet for kirkene i Oslo. 
 
VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER 
 
K1/2009. 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. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen har ansatt seniorveilede i 50% stilling 
Hva er framdriftsplanen? Seniorveileder samarbeider med seniorsentrene 
Hva er status for gjennomføringen ? I drift 
 
 
K19/2009. Lærerløftet 
Lærerløftet Oslo er en systematisk videreutdanning for lærere i osloskolen basert på de behov 
som meldes inn fra skolene. Byrådet utarbeider i forbindelse med budsjettene en oversikt over 
hvor mange lærere som deltar i ordningen og hvilke prioriteringer man gjør for det kommende 
skoleår. 
 
K43/2009. Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo 
Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune. 
 
K50/2008 Nye skoler og OPS-samarbeid om skoleprosjekter  
Byrådet bes i forbindelse med nybygg av skoler og totalrehabiliteringsprosjekter vurdere bruk 
av offentlig-privat samarbeid (OPS) dersom dette er hensiktsmessig og lønnsomt. 
 
K53/2008 Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo  
Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i 
Oslo, punkt 2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større 
rehabiliteringer settes til 0,5 mill. og ved alle nye bygg til 4 mill. 
 
K29/2007. Skole-Linux  
Byrådet bes legge til rette for at skoler som ønsker å benytte Skole-Linux gis anledning til 
dette. 
 
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 
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H2. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. 
Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2010 
følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.: 
 
Husstandens samlede skattbare 
nettoinntekt før særfradrag – i h.h.t. 
forskrift til lov om sosiale tjenester 
m.v.  


Timesats i  
kroner 


Utgiftstak i kroner 
(timer) 


Inntil 145 761 (under 2 G)  20 1 800 (90 timer) 
Fra 145 762 (2-3 G)  50 4 500 (90 timer) 
Fra 218 643 (3-4 G)  125 11 250 (90 timer) 
Fra 291 524 (over 4 G)  215 19 350 (90 timer) 
*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 
2010. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Vi følger de gjeldende satser 
 
 
 
H3. Egenbetaling for trygghetsalarm 
Husstandens samlede skattbare 
nettoinntekt før særfradrag – i henhold 
til forskrift til lov om sosiale tjenester 
mv.  


Månedssats 
kroner 


Fra 218 643 (over 3 G)  185 
*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 
2010. 
 
H4. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm 
Bydelene gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt de vil la være å innkreve egenandeler på 
trygghetsalarm. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen krever inn egenbetaling på tr.alarm 
 
 
H5. Kvalitetsmåling i sykehjem og hjemmetjeneste 
Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive 
indikatorer og brukerundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og 
brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i 
hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og 
hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. 
Resultater fra ansatteundersøkelser legges inn som et fjerde element i kvalitetsmålingene. 
 
Kvalitetsmålingene skal også omfatte samtaler med et utvalg av sykehjemsbeboere og 
hjemmetjenestebrukere. En sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager 
fra beboere/brukere skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Følger opp brukerundersøkelsen, revisjoner og 


kvalitetsindikatorer i hjemmetjenesten 
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Hva er framdriftsplanen? Utarbeider handling/tiltaksplaner  
Hva er status for gjennomføringen ? Utarbeider handlingsplan for 


brukerundersøkelsen, forbedringer innen 
kvalitesrevisjon er under utarbeidelse. Frist 
30.06.2010.  
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H6. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold 
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,4 % 
(deflator), og vil for 2010 fastsettes slik: 
 
Enslige aleneboende 5 521 
Ektepar/samboere 8 667 
Enslige forsørgere 6 287 
Barnetillegg 0-10 år 1 242 
Barnetillegg 11-18 år 1 648 
Unge hjemmeboende 18-23 år 1 648 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Nye veiledende satser er lagt inn i fagsystemet 


og gjord kjent for ansatte. Det er gjeldende med 
virkning fra 01.01.2010 


Hva er framdriftsplanen? Gjennomføres for hele 2010 
Hva er status for gjennomføringen ? Er gjennomført 
 
 
H11B. Rett til fritt valg av sosialkontor for personer som er uten fast bopel 
Bystyret ber byrådet vurdere å innføre rett til fritt valg av sosialkontor for personer som er 
uten fast bopel. 
 
H12. Hjemmehjelp for døve og døvblinde 
Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge 
en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne 
muligheten opprettholdes. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Hjemmehjelp for døve og døvblinde har vi.  
 
 
H15. Gjeldsofferassistanse 
Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteytere som pga. 
sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre 
for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen har en medarbeider som jobber spesielt 


med økonomisk rådgiving rettet mot 
målgruppen.  


Hva er framdriftsplanen? Det vurderes fortløpende behov for ytterligere 
fordeling av oppgaver mellom økonomisk 
rådgiver og øvrige ansatte. Årsaken til dette er 
økende behov for bistand. 


 
 
H16B. Brukervalg 
Byrådet gis fullmakt til å beslutte prismodell, og eventuelt fastsette priser, for 
hjemmesykepleie og tjenester innen praktisk bistand i ny brukervalgordning. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Brukervalg – følger gjeldende satser 
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H22. Tolketjenester 
Byrådet bes legge frem sak der kommunens tilgang på gode tolketjenester blir gjennomgått og 
vurdert, herunder eget tilbud og generell tilgang på tolker for å dekke kommunens behov i 
forbindelse med ulike hjelpetiltak m.v. 
 
H23. Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2010 
Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2010 fastsettes til 619.940. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Følger satsene gitt fra sykehjemsetaten. Pris pr 


vektet sykehjemsplass. 
 
 
H27. Sykehjemspriser 
Byrådet bes ved fremtidige budsjettfremleggelser synliggjøre de reelle kostnadene ved 
sykehjemsplassene, herunder også størrelsen på evt. subsidieelementer fra sykehjemsetaten og 
bydelenes kostnader ved å benytte plassene. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Følger satsene gitt fra sykehjemsetaten. Pris pr 


vektet sykehjemsplass. 
 
 
H28. Helhetlig kvalitetssystem for sykehjemmene 
1) Bystyret ber byrådet legge fram sak om kvalitetskrav i pleie- og omsorgssektoren. 
2) Bystyret ber byrådet forsere utviklingen og implementeringen av Sykehjemsetatens 
helhetlige kvalitetssystem for sykehjem. Byrådet bes rapportere til bystyret om fremdriften 
innen utgangen av 2010. 
 
H29. Lærlinger i helsefag 
Byrådet bes medvirke til at Sykehjemsetaten og Utdanningsetaten går i dialog om hvordan 
antallet lærlinger i sykehjemmene kan økes. Ordningen med kommunalt tilskudd til lærlinger 
i helse- og sosialfag må gjøres gjeldende for alle lærlinger med opplæringsrett. 
 
H31. Fredensborg bosenter 
Fredensborg bosenter, Fredensborgveien 7 og 16, overføres fra kap. 312 Storbyavdelingen til 
kap. 355 Rusmiddeletaten fra 01.01.2010. 
 
H32. Bydelsbetaling for opphold på institusjoner under Rusmiddeletaten 
a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten prisjusteres 
med 3,1 % og utgjør i 2010 kr 257 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. 
 
H33. Rusakutten 
Bystyret ber byrådet gå i dialog med regjeringen for å virkeliggjøre planene til Helse Sørøst, 
om Rusakutten som en selvstendig avdeling med tilrettelagt behandling og oppfølging for 
mennesker med rusavhengighet. 
 
H34. Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige 
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Byrådet bes gå i dialog med Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige, for å 
ivareta et godt tilbud til barn. 
 
H35. Oversikt over aktører på rusfeltet 
Bystyret ber byrådet komme med en oversikt over de ulike aktørene som arbeider på 
rusområdet, og hva hver enkelt av de offentlige og ideelle organisasjonene arbeider med i den 
varslede rusmeldingen. 
 
H36B. BydelsRusken 2 
Bystyret ber byrådet jobbe ovenfor staten for at arbeidstreningstiltaket for rusavhengige 
gjennom Bydelsrusken 2, mottar midler fra staten som opprettholder deres aktivitetsnivå. 
 
H39. Organisering av kommunale boliger 
Byrådet bes orientere bystyret med et notat som redegjøre for behovet og planer for videre 
nybygging, eller kjøp av tilpassede boliger for personer med nedsatt boevne. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydel Nordstrand arbeider med en boligsosial 


handlingsplan som forventes ferdig tidligst 
høsten 2010. Her vil bydelens behov og planer 
videre for nybygging eller kjøp av tilpassede 
boliger for personer med nedsatt boevne. 


Hva er framdriftsplanen? Planlagt ferdig høsten 2010 
Hva er status for gjennomføringen ? Kartleggingsfase pågår 
 
 
H40. Spredning av kommunale boliger 
Bystyret bes orientere om resultatet av kommunens strategi, med å spre de kommunale 
boligene, og dessuten lage mål for hvordan man skal komme videre i strategien. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen ser ikke at det må gjøres noen grep her. 


Unntaket et løpende prosjekt for bedre bomiljø i 
kommunale gårder. Prosjektet finansieres av 
Husbanken. 
Arbeidet med dette ligger overordnet under 
Boligbygg Oslo KF, og bydelen er ikke involvert 
i dette så langt boligkontoret kjenner til.  
Bydel Nordstrand har en god spredning av 
kommunale boliger, med unntak av 3 lavblokker 
som består i all vesentlighet av kommunale 
leiligheter.  


Hva er framdriftsplanen? Danning av gårdstyre innen utgangen av mai.  
Hva er status for gjennomføringen ? Prosjektet sluttføres innen utgangen av desember 


2010. 
 
 
H43. Sprøyterommet 
Dersom leiekostnadene til sprøyterommet reduseres gjennom året, kan midlene ikke 
omdisponeres til andre tiltak i Rusmiddeletaten. 
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H50. Akuttplasseringer i barnevernet 
Byrådet bes i nært samarbeid med bydelene og institusjonsbarnevernet, gjennomgå 
akuttilbudet i barnevernet med sikte på å sikre løsninger som er tilstrekkelige fleksible og i 
tråd med behovene. 
 
H51. Behovene i akuttbarnevernet 
Bystyret ber byrådet utarbeide en årsoversikt for 2009 over hvilke akuttbehov som har 
oppstått i barnevernet i løpet av året, og hvilke tiltak barnevernet har brukt for å løse disse 
akuttbehovene, samt hvor langvarige akuttiltakene har vært. Oversikten sendes helse- og 
sosialkomiteen innen 1. mars 2010. 
 
H52. Overføring av ansvar og bostøtte til bydelene 
På kap. 428 Sosiale boligvirkemidler avsettes det 12 mill. til styrking av bostøttebudsjettet. 
Helse- og velferdsetaten gis fullmakt til å fordele kvoter til bydelene basert på forbruk i 2009 
og antall innleide boliger pr. 31.12.2009. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Ikke nødvendig med grep fra bydelens side. 
 
 
H61. Fysioterapi 
1. Byrådet bes gå i dialog med statlige myndigheter med sikte på å forbedre 
refusjonsordningen, slik at det er fysioterapeutenes kompetanse som utløser refusjon fra 
folketrygden og ikke kommunens driftstilskudd. 
2. Byrådet bes fremme sak om tilgang på fysioterapitjenester i Oslo. Det bør være et mål at 
tilgangen på fysioterapeuter med refusjonsrett ikke reduseres. 
 
H63. Omsorgsbygg Oslo KF: Vedlikeholdsetterslep 
Byrådet bes fremme sak med oversikt over vedlikeholdsetterslepet knyttet til bygninger 
disponert av Omsorgsbygg Oslo KF. Saken må ha særskilt fokus på innhenting av det akutte 
etterslepet, og inneholde konkrete fremdriftsplaner og kostnadsoverslag. 
 
H64. Nettsted for frivillighet 
Bystyret ber byrådet orientere bystyret om opprettelsen av nettstedet som skal formidle 
kontakt mellom kommunen og frivillige organisasjoner innen helse- og rusfeltet, herunder 
hvordan kommunen bruker dette nettstedet for å formidle sine behov for tjenester innen feltet. 
 
H65. Mottak av flyktninger 
• Måltall for mottak av flyktninger økes til 350 
• Byrådet bes innen første juni 2010, legge frem for bystyret en orientering om hvor mange 
flyktninger som så langt er blitt bosatt i bydelene i forhold til måltallet. Byrådet bes i denne 
sammenheng vurdere om det er grunnlag for å justere måltallet 
 
VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR 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. 
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Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen har ansatt seniorveilede i 50% stilling 
Hva er framdriftsplanen? Seniorveileder samarbeider med seniorsentrene 
Hva er status for gjennomføringen ? I drift 
 
 
H12/2008 Fastsettelse av norm for legedekning i sykehjemstjenesten  
Normen for legedekningen i sykehjemsetaten i Oslo per 2010 settes til 0,4 legetimer per 
beboer per uke. 
 
H16/2008 Nye sykehjem  
Byrådet bes i forbindelse med nybygg av sykehjem, samt i forbindelse med 
totalrehabiliteringsprosjekter av eldre sykehjem, vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid 
(OPS) dersom dette er hensiktsmessig og kostnadseffektivt. 
 
H24/2008 Barn av sosialklienter  
Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på 
barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier. 
 
H25/2008 Fastsettelse av salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen  
Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen fastsettes i samsvar med de 
inntektsforutsetninger som er lagt til grunn i kapitlets budsjett. 
 
H26/2008 Egenandel ved rusinstitusjoner  
Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der 
vederlagsforskriftene ikke brukes. 
 
H10/2007 Betaling for plasser for yngre demente  
Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:  
For plasser for yngre demente ved Villa Enerhaugen betales kostnadsdekkende priser.  
For plass ved MRSA-avdelingen på Ammerudlunden betales pris som for ordinær 
sykehjemsplass. 
 
H17/2006. Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie  
Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og 
mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen 
omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per 
kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens 
bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i 
forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 
01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til 
gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale 
boliger. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen har gått igjennom alle bydelens 


leieforhold som berøres av disse. Husleiene er 
regulert i h t ny kvadratmeterpris, og i alle nye 
leieforhold legges gjengs leie til grunn ved 
husleiefastsettelse. 
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H55/2006. Eldresentrene – tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år  
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. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelen gir driftstilskudd til tre private 


seniorsentre. Ett senter  drives av bydelen. 
Hva er framdriftsplanen? Driftstilskuddene reforhandles i.h.h.t. avtaler 
Hva er status for gjennomføringen ? I drift 
 
 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 
 
B1. Utskifting av oljefyranlegg i egne bygg/anlegg 
Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF er ansvarlig for 
utskiftning av oljefyranleggene i egne bygg/anlegg, og det skal beregnes husleie av 
investeringskostnadene med fradrag av mva refusjon og støtte fra ENOVA. Byrådet bes i 
forbindelse med årsberetningene og i forbindelse med de årlige fremleggelsene av 
budsjettforslagene redegjøre for status knyttet til utskifting av oljefyringsanlegg som benytter 
fossile drivstoff, herunder fremdrift når det gjelder å skifte ut alle kommunale oljefyrer innen 
utgangen av 2011 og utskifting av alle private oljefyrer innen 2020. 
 
B14B. Kontroll av grunnvannsforhold 
Byrådet bes igangsette et kartleggingsprosjekt for å få oversikt over endringer i 
grunnvannsforholdene i Oslo. Det etableres et samarbeid med private knyttet til utarbeidelse 
av veiledere for vedlikehold av murgårdsbebyggelsen. 
 
B16. Ingierstrand bad 
Byrådet bes innen utgangen av 2. kvartal 2010 fremme sak om istandsetting av 
hovedbygningen på Ingierstrand bad iht. antikvariske krav, herunder fremme forslag til 
tidsplan for gjennomføring av rehabilitering. 
 
B17. Solstua 
Byrådet bes gå i dialog med stiftelsen "Margit og Ewald Bosses Stiftelse" som drifter 
tømmervillaen «Solstua» øverst i Holmenkollåsen, med sikte på å avklare behovet for 
akuttvedlikehold og fremtidig bruk av bygningen. 
 
 
SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN 
 
S3. 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 som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten 
til 75 fritidsreiser første året. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Transporttjenesten. Følger de retningslinjer som 


er gitt . Prøveprosjektet går som planlagt. 
 
 
S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller 
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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 som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første 
året. 
 
S5. 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. 
 
S7. Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel 
Egenandel innenfor Oslos grense for turer innen transporttjenesten for 
forflytningshemmede settes til kr 30 for voksne og kr 15 for barn under 18 år. 
 
S8. Egenandel for reiser til arbeid og dagsentra 
Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentra for forflytningshemmede 
over 16 år settes til kr 315 pr. måned. 
 
S9. Transporttjenesten for forflytningshemmede – prøveprosjekt i bydelene 
Nordstrand og Østensjø 
Egenandelen for forflytningshemmede kan i prøveprosjektperioden differensieres i 
prisintervallet 20-30 kr for voksne og 10-15 kr for barn under 18 år. 
 
S11. Klima- og energifondet – tilsagn om tilskudd og lån 
I 2010 kan det gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 65 mill. og tilsagn om lån 
innenfor en ramme på 65 mill. fra Klima og energifondet. 
 
S13. Teknologinøytrale retningslinjer for Klima og energifondet 
Bystyret ber byrådet sikre at retningslinjene for tilskudd fra kommunens klima- og energifond 
gjøres teknologinøytrale. Innenfor fjernvarmenettets konsesjonsområdet, kan løsninger som 
gir bedre klimaeffekt enn tilknytning til fjernvarmenettet også få støtte. 
 
S14. Fjernvarme 
Byrådet bes fremme sak om fjernvarmeabonnenters muligheter for tilbakeføring av fornybar 
overskuddsenergi tilbake inn i fjernvarmenettet. 
 
S16. Organisering av klima- og ENØK-arbeidet 
Byrådet bes fremme sak om styrket organisering av kommunens arbeid knyttet til reduksjon 
av energiforbruk og klimagassutslipp. Byrådet bes samtidig vurdere fremtidig 
organisering av ENØK-etaten. 
 
S17. Nullutslipp og klimanøytral bilpark 
Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med 
nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser 
knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler. 
 
S18. Lyssetting av turvei 
Byrådet bes igangsette arbeidet med å etablere belysning på turveien langs Akerselvas 
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østside mellom Frysja og Nydalen. 
 
S19. HyNor 
Byrådet bes ta initiativ overfor regjeringen for å sikre statlige erstatningsbidrag til det 
viktige HyNor-prosjektet, etter at StatoilHydro har besluttet og ikke bygge 
hydrogenstasjon i Oslo og heller ikke å levere hydrogen til dieselekvivalent pris til 
bussprosjektet. Bystyret ber Byrådet gi en orientering om status for prosjektet. 
 
S21. Rehabilitering idrettsanlegg 
Byrådet bes i bruken av rehabiliteringsmidler til idrettsanlegg ha særlig fokus på prosjekter 
som bedrer tilgjengligheten og sikrer universell utforming. 
 
S27. Arctic Challenge (garanti og tilskudd) 
I forbindelse med søknad om VM i snowboard i 2012, stilles om nødvendig garanti oppad 
begrenset til maksimalt 28 millioner kroner. Det forutsettes at alle vilkår knyttet til 
kommunale garantier innfris. Byrådet bes fremme sak slik at garanti kan stilles. Dersom 
VM i snowboard ikke legges til Oslo i 2012 skal ubenyttede tilskudd tilbakebetales. 
 
S32. Publikumsbad og svømmeanlegg på Røa 
Byrådet bes utrede mulighetene for å realisere et svømmehall/bad i Austliveien 12 på Røa. 
 
S33. Internasjonalt konkurranseanlegg for svømming og stuping 
Byrådet bes i samarbeid med Idrettsetaten, igangsette et forprosjekt for å avklare muligheter 
når det gjelder lokalisering og etablering av et fullverdig konkurranseanlegg for svømming og 
stuping som tilfredsstiller internasjonale mål. 
 
S41. Brannforebyggende tiltak og tilsynsarbeid 
Byrådet bes i forbindelse med oppfølging av stortingsmelding om forebyggende brannvern at 
det gjennomføres økt tilsyn i de deler av bygningsmassen som er utpekt som særskilte 
brannobjekter og risikoutsatt flerboligbebyggelse. 
 
Hvilket hovedgrep har bydelen gjort ? Bydelshuset er nå klassifisert som et særskilt 


brannobjekt. Det er i samarbeid med gårdeier og 
OPAK laget egne rutiner for månedlig kontroll 
av brannsikkerheten i bygget. Det er også 
utarbeidet branntegninger og prosedyrer for 
evakuering. Faste rutiner for kontroll av tekniske 
innretninger og brannvernutstyr. God varsling 
direkte til brannvesenet. 


Hva er framdriftsplanen? Kontinuerlig kontroll av brannsikkerheten i 
henhold til rutiner i egen brannperm. 


Hva er status for gjennomføringen ? Gjennomført 
 
 
S54. Nattkollektivtilbud 
Byrådet bes sikre at Ruter utvider nattkollektivtilbudet fra 01.03.2010. Byrådet bes redegjøre 
for hvordan et styrket nattilbud planlegges gjennomført. 
 
S55. Nattakster 
Byrådet bes i samarbeid med Ruter redusere takstene på nattestid for kollektivtrafikken i 
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Oslo. Det innføres samme takstnivå nattestid som på dagtid for kollektivtrafikken i Oslo. 
Dette medfører at periodebilletter også skal kunne benyttes på nattestid. 
 
S57. Økt frekvens Furusetbanen 
Oppstart av 7,5 minutters frekvens på Furusetbanen i 2010/2011 igangsettes i tråd med 
Ruters strategiske kollektivtrafikkplan (K2010) forutsatt at det er tilstrekkelig kapasitet. 
 
S58. Vognanskaffelser: Trikk 
Det igangsettes et trikkeanskaffelsesprosjekt i regi av Ruter, Oslo Vognselskap og 
Oslotrikken. Prosjektet skal avklare behovet for nye trikker, som erstatning for den eldste 
delen av sporvognsflåten, som nærmer seg teknisk levetid samt knyttet til behovet for økt 
trikkekapasitet ved frekvens- og linjeutvidelser. 
 
S59. Vognanskaffelser: T-bane 
Byrådet bes senest innen utgangen av 2. kvartal 2010 fremme egen sak om 
opsjonsutløsning knyttet til anskaffelse av ytterligere flere MX-vogner i tråd med opsjon 3, 
herunder avklare finansieringsbehovet knyttet til en slik anskaffelse. 
 
S60. Flexus og personvern 
Byrådet bes presisere og innskjerpe Ruters adgang til registrering av kundeopplysninger, 
personopplysninger og informasjon om hvor Flexus-brukerne reiser, og når på døgnet disse 
reisene finner sted. Ruter gis kun adgang til å benytte anonymiserte reisedata, det skal altså 
ikke være mulig å koble person mot reise. Forøvrig skal alle registreringer være i samsvar 
med Personvernlovens krav. 
 
S61. Regulering av hovedsykkelveinettet 
Byrådet bes igangsette nødvendig reguleringsarbeid for å muliggjøre fremdrift knyttet til 
ferdigstillelse av hovedsykkelveinettet innen utgangen av 2012. Byrådet bes rapportere til 
bystyret om status for dette arbeidet senest innen utgangen av 2. kvartal 2010. 
 
S62. Sykkeltraséer inn til og gjennom sentrum 
Bystyret ber byrådet fremskynde ferdigstillelsen av fortau og sykkelfelt langs 
Holmenkollveien mellom Gressbanen og Holmendammen. 
 
S66. Prosjektering av gågater i sentrum 
Byrådet bes prosjektere nye gågater i sentrum i tråd med vedtak i bystyret. 
 
S67. Oppgradere Torggata 
Byrådet bes i forbindelse med planene for Hausmannskvartalene, vurdere alternativer for 
oppgradering av Torggata, inkludert løsninger for nord/sørgående sykkeltrafikk. 
 
S68. Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklister 
Byrådet bes sørge for at Trafikketaten prioritere rask oppfølging av feilparkeringer som er til 
hinder for kollektivtransport og sykkel. 
 
VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER 
 
S15/2009. Klimavurdering av budsjettet 
Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en 
redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget. 
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S29/2009. Kap. 763 Trafikketaten: 
15 mill av overskuddet på Kap. 763 Trafikketaten anvendes fra 2010 årlig til økt renhold på 
Kap. 540 Friluftsetaten. 
 
S31/2009. Klima- og energifondet 
1. Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer 


klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming. 
2. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser. 
 
S39/2008 Salg av aksjer i Miljøtransport  
Byrådet gis fullmakt til å selge aksjer i Miljøtransport AS. 
 
S40/2008 Universell utforming  
Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell 
utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i 
forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning. 
 
S17/2007 Lofsrud gård  
Reguleringen for friområdet omkring Lofsrud gård og ridehustomten opprettholdes. 
 
S28/2007 Renhold - gårdeiere og næringsdrivende  
Byrådet bes benytte de mulighetene politivedtektene gir til at gårdeiere og næringsdrivende 
pålegges å sørge for renhold utenfor egen eiendom og/eller virksomhet. 
 
 
 

























		Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill kr (Kostra 253)

		TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733)

		Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +2,697 mill kroner (Kostra 254 og 215)

		Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254)

		Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill kroner (Kostra 254)

		Kommunale barnehager

		Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill kr (Kostra 253)

		Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +2,697 mill kroner (Kostra 254 og 215)

		Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring med 35 brukere med gyldig vedtak, mens det er budsjettert med 40 brukere.  Det økte fra 35 til 36 brukere i mars.



		Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill kroner (Kostra 254)

		 TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733)



		Avsetning etter risikovurdering

		Prosjekt 105080 Barnehager Inventar og utstyr

		Årsprognose for momsrefusjon

		Regnskap hittil





		HMS arbeid

		5.  Verbalvedtak







