
TERTIALRAPPORT PER 1 TERTIAL 2010 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA 
 
1. RAPPORTERING PÅ DRIFT. 
 
KOMMENTARER TIL AGRESSO RAPPORT OKS 044, OKS 047 OG OKS 048 PER 2 TERTIAL 2009 
 
Det understrekes at to arbeidsdager mellom periodeavslutning og frist for innlevering av 
tertialrapport gir liten tid til arbeid med økonomirapportering og prognose. Bydelen blir 
fakturert for større avgjørende kostnader helt til siste slutt i perioden, blant annet ble vi 
fakturert for IKT utgifter fra UKE rett før avslutning av perioden, slik at mye arbeid ikke kan 
gjøres før perioden er avsluttet og saldotabellene oppdatert.  Så korte tidsfrister kan bidra til å 
redusere kvaliteten på regnskapet og på analyse- og prognosearbeidet.  
 
Kort oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon 
 
Regnskap per 1. tertial 2010 viser et forbruk på 328.823 millioner. Periodisert budsjett i 
rapport OKS 044 er på 319.715 mens internt korrigert budsjett er 328.823.  I forhold til internt 
periodisert budsjett har bydelen et negativt avvik på 5,380. Korrigert for ikke-posterte utgifter 
og inntekter som hører hjemme i perioden har bydelen et merforbruk på 0,3 millioner, hvilket 
vil si tilnærmet balanse.  
 
Avvik per funksjonsområde 
Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø, har et korrigert mindreforbruk på 0,2 millioner 
Bydelen er blitt avregnet IKT utgifter av UKE for første tertial. Kostnadene ligger per første 
tertial 0,5 millioner over budsjett som baserte seg på kostnader i 2009. Framskrevet gir dette 
et merforbruk på IKT på 1,5 millioner. Bydelen har ikke hatt mulighet til å kontrollere og 
analysere økningen, da avregning kom ca to timer før periodeavslutning.  Andre tjenester 
innenfor funksjonsområdet har et mindreforbruk som dekker dette merforbruket.  
 
Det beregnes at funksjonsområdet vil være i balanse ved årets slutt.  
 
Funksjonsområde 2A barnehager har et korrigert mindreforbruk på 0,678 millioner.  
Det er styrket tilbud til førskolebarn som har et mindreforbruk. Bydelen har fattet omfattende 
vedtak for to nye barn, slik at de månedlige utgiftene vil øke. 
 
Det beregnes at funksjonsområde vil gå i balanse ved årets slutt. 
 
 
Funksjonsområde 2B oppvekst har et korrigert mindreforbruk på 2,2  millioner.  
 
Aktivitetstilbud til barn og unge har et mindreforbruk på 0,8 millioner som skyldes mottatte 
prosjektmidler som ikke er benyttet ennå 
 
Barnevernet har samlet et merforbruk på 3,1 million. Dette skyldes i hovedsak 
institusjonsplasseringer i tiltak utenfor hjemmet. Det jobbes med ulike tiltak som utvikling av 
flere lokale tiltak og mer systematisk evaluering og oppfølging av fattede vedtak. Dette vil 
både kunne bedre kvalitet og redusere kostnader. Det er usikkert om tiltakene vil ha en slik 
effekt at det bringer barnevernet totalt i balanse. Det beregnes et merforbruk på 1 million.  
 
 



 
 
 
 
Funksjonsområde 3 pleie og omsorg har et korrigert mindreforbruk på 2,6 millioner.  
Mindreforbruket skyldes blant annet nye beregninger som viser at bydelen vil motta 6 
millioner mer i refusjon for brukere med kostnadskrevende tiltak enn forutsatt i budsjett. 
Hovedtyngden av kostnadene som utløser refusjonen er tatt med i budsjettet. 
 
Bydelen har et merforbruk på pleie og omsorg i institusjon på 1,2 millioner og et 
mindreforbruk på pleie og omsorg i hjemmet i overkant av 4 millioner. Deler av dette kan 
forklares ved at budsjett for avlastning, tjenester funksjonshemmede og refusjon for brukere 
med kostnadskrevende brukere blir fordelt på kostrafunksjoner basert på den fordeling 
bydelen har av utgiftene ved budsjetteringstidspunkt. Pleie og omsorg i institusjon har videre 
et merforbruk fordi vi kjøper 6 flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjett.  
Hjemmetjenesten har et mindreforbruk fordi antall vedtatt og utførte timer med hjelp i 
hjemmet er lavere enn forutsatt i budsjett.  
 
Vedtatt budsjett forutsetter en gradvis reduksjon i antall sykehjemsplasser. Det er heller ikke 
satt av midler til eventuelle nye brukere under 67 år, som der den gruppen brukere som øker 
mest innen pleie og omsorg.  Ut fra dette er det ikke realistisk å framskrive mindreforbruket. 
Det beregnes at funksjonsområde vil ha et mindreforbruk på 1 million ved årets slutt.  
 
Økonomisk sosialhjelp  
 
Økonomisk sosialhjelp har et korrigert merforbruk på 1,5 millioner. Antall klienter og 
utbetaling per klient har gått opp i 2010. Utgifter til husleie har økt og utgifter til sosialhjelp 
som forskudd på trygd har økt som følge av lang saksbehandlingstid hos NAV. 
 
Planlagt opptrapping i kvalifiseringsprogrammet vil føre til reduserte sosialhjelpsutgifter. 
Beregnet reduksjon vil ikke dekke allerede oppstått merforbruk. Beregnet merforbruk for 
økonomisk sosialhjelp er ca 1,5 million.  
 
Prognose 2009 
 
Det er beregnet at drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp vil gå i balanse mens økonomisk 
sosialhjelp vil få et merforbruk på 1,5 millioner. 
Prognosen på drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp baseres seg på svært stramme 
forutsetninger. Blant annet: 

• Fortsatt nedgang i antall sykehjemsplasser 
• Ingen økning i utgifter til institusjonsplasseringer i barnevern 
• Ingen større økning i kjøp av institusjonsplasseringer/hjemmetjenester til yngre 

funksjonshemmede 
Prognosen for økonomisk sosialhjelp er avhengig av utviklingen innen 
kvalifiseringsprogrammet. 
 
Bydelsdirektøren vil legge fram sak for bydelsutvalget om dekning av merforbruk av 
økonomisk sosialhjelp, når utvikling og konsekvens av kvalifiseringsprogrammet er mer 
kjent.   
 



 
 
 
 
2. KOMMENTAR TIL AGRESSORAPPORT OKS046 INVESTERINGSPROSJEKTER 
 
Prosjekt 104105 Trafikksikringstiltak, kap. 480, ble avsluttet i 2008 med et merforbruk 
som har blitt overført til 2010 som ytterligere til disposisjon med kr. (186 000). Bydelen vil 
søke om å overføre penger fra driftskapittel 002 for å dekke opp merforbruket. 
 
Prosjekt 106069 Generelle tiltak bygninger og gårdsrom, kap. 480, ble avsluttet i 2008 
med et merforbruk som har blitt overført til 2010 som ytterligere til disposisjon med kr. 
(32 000). Bydelen vil søke om å overføre penger fra driftskapittel 002 for å dekke opp 
merforbruket. 
 
Prosjekt 105068 Barnehager, inventar og utstyr, kap. 271, har overført til 2010 som 
ytterligere til disposisjon kr. 1.875.000.  Det er utgiftsført til sammen 271.483 kroner.  
Midlene vil bli benyttet i løpet av året.  
 
 
 
3. MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON 
 
Måltall for 
funksjonsområde 1- 4 
Sosialtjenesten  

Resultat 
2008 

Resultat 
2009 

Måltall 
2010 

Status 
1. tertial 
2010 

Års- 
Prog 
2010 
 

Avvik 
mål-
prog 

Finansiering til kjøp av 
boliger – andelen søknader 
behandlet innen 1 måned 

95,2 % 90,3 % 80 % 92,2 % >80 % 0 

Søknad om kommunal bolig – 
andelen søknader behandlet 
innen 3 måneder 
 

71,5 % 84,5 % 95 % 82,0 % >95 % 0 

Andel positive vedtak for 
kommunal bolig effektuert 
innen 6 mnd.  
 

91,5 % 92 % 80 % 100 % >80 % 0 

Antall personer i 
døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale 

16 46 0 5 30 -30 

Antall personer med opphold 
over 3 mnd. i døgnovernatting  
 

30 34 0 6 
 

40  -40 

Økonomisk sosialhjelp – 
andel søknader behandlet 
innen to uker 
 

85 % 87 % 95 % 83 % >85 % -10 

Andel deltakere som går ut i 
arbeid eller utdanning etter 

  60 % 62,2 % 60 % 0 



endt introduksjonsprogram 
Minimum andel fornøyde 
brukere etter 
brukerundersøkelser i 
sosialtjenesten 
 

64 % x 70 % x >70 % 0 

 
Kommentarer: 
Av de 46 klientene som var i døgnovernatting uten kvalitetsavtale var 39 fra det byomfattende 
prosjektet Oslo Piloten som gir hjelp til antatte ofre for menneskehandel. Disse har kortvarig 
opphold i landet og det er vanskelig å finne bolig til dem av den grunn. Det har ikke vært 
tilstekkelig kapasitet i egnet tiltak med kvalitetsavtale.  
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2009/ 2010. 
 
Måltall barnehager: 
 
 I II III IV V VI 
 Resultat 

2008 
Resultat 

2009 
Måltall 
2010* 

Status 
1. tertial 
2010** 

Årets 
Prognose 
2010** 

Avvik 
(III-V) 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

86% 86,7% 93,7% 88,9% 90,2% - 3,5% 

*Måltall laget på bakgrunn av innbyggere 1- 5 år pr 010109 
**basert på befolkningsstatistikk pr 010110 
 

 I II III IV V VI 
 Resultat  

2008 
Resultat  
2009 

Måltall 
2010** 

Status 
1. tertial 
2010***

Årets 
Prognose 
2010*** 

Avvik 
(III-V) 

Andel barn 1-2 år 
med barnehageplass  

77,5% 75,6%* 83% 87,8% 75,4% -7,6% 

Andel barn 3-5 år 
med barnehageplass 

94,4% 98,1%* 93% 89,9% 105%**** 12% 

*Resultat basert på befolkningsstatistikk pr 010109 og alle disponerte plasser  
**Måltall basert på befolkningsstatistikk pr 010109 i forhold til eksisterende og planlagte plasser 
***Status og prognose basert på befolkningsstatistikk pr 010110 
****Andel barn i alderen 3- 5 år med barnehageplass overskrider antall barn ihht 
befolkningsstatistikken pga flere plasserte barn med bostedsadresse utenfor bydelen. 

 
Kommentarer til avvik: 
Måltall er utarbeidet på bakgrunn av befolkningsstatistikk pr 010109, status og prognoser er basert på 
befolkningsstatistikk pr 010110. Antall barn i alderen 1- 5 år har økt med 170 barn i løpet av denne 
perioden, noe som gir lavere dekningsgrad. Samordnet opptak i Oslo gir fortrinnsrett til plass etter 
alder og innebærer flere store barn med bostedsadresse i andre bydeler. Barn født i 2007 er definert 
som små barn i måltall utarbeidet høsten 2009 og store i prognosen pr 31. 08. 10. Det er ikke realisert 
full drift i alle nyetableringer pga forsinkelser i utbyggingsprosjekter (Rodeløkka i Sophies hage) samt 
manglende godkjenning av uteareal ihht antall plasser (Kråkeslottet).  
               



 
Måltall og barnevern: 
 
 I II III IV V VI 
 Resultat 

2008 
Resultat 
2009 

Måltall 
2010 

Status 
1. tertial 

2010 

Årets 
Prognose 

2010 

Avvik 
(III-V) 

Andel avsluttede 
undersøkelser innen 3 
måneder 87% 

 
95% 

 
 
100% 

 
 
93% 

 
 
100% 

 
 
0 

Andel avsluttede 
undersøkelser innen 6 
måneder 100% 100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
0 

Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk per 
fosterbarn under 18 år 
hvor Oslo har 
plasseringsansvaret 4 

 
 
3,41 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
1,71 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
0 

Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk per 
fosterbarn under 18 år 
hvor Oslo har 
tilsynsansvaret 4 4 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
1,57 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
0 

Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk per 
fosterbarn 3,95 3,95 

 
 
4 

 
 
1,38 

 
 
4 

 
 
0 

I hht. lov og forskrifter kan krav om 4 tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk reduseres til 2 der 
hvor barnet har fylt 15 år og bor i stabile forhold.  
 
Obligatoriske sentrale 
måltall – FO 3 Pleie og 
omsorg 

I 
Resultat

2008 

II 
Resultat

2009 

III 
Måltall 
2010 

IV 
Status 

1.tertial 
2010 

V 
Års- 

prognose 

VI 
Avvik
(III-
V) 

Brukertilfredshet i 
hjemmetjenesten – Andel 
fornøyde brukere             
 

 
91% 

 
93% 

 
>80% 

 
0 % 

 
>80% 

 
>80% 

 
Merknad: Brukerundersøkelse er ikke gjennomført per 1. tertial 2010, noe som er  årsak/ 
bakgrunn for avvik.  
 
4. STATUS FOR SYKEFRAVÆR 
 

% 
01.01 - 31.03.2009 

% 
01.01.-  31.03.2010 

1. Kvinner: 13,4% 
2. Menn: 9,9% 
3. Total: 12,6% 

1. Kvinner: 12,0% 
2. Menn: 6,7% 
3. Total: 10,8% 

 
 



Bydelen har fortsatt et relativt høyt sykefravær men med en sterk nedgang i forhold til samme 
periode i 2009. Sykefraværet er redusert fra 12,6% til 10,8%. Sykefraværet blant kvinner har 
gått ned 1,4% og blant menn 3,2%.  
 
Avdelingsdirektørene har fokus på sykefravær på ledermøter og i ledersamtaler. Vi har tro på 
at en god og bevisst personalpolitikk har hatt en positiv innvirkning på sykefraværet. HR- 
seksjonen har i samarbeid med andre innstanser arbeidet med opplæring og gjennomføring av 
systematisk sykefraværsoppfølgning og gjennom det trygget lederne til å bli mer effektive og 
målrettede i sitt arbeide. 
Bydelen har inngått avtale med NAV arbeidslivssenter om spesiell oppfølging av utvalgte 
tjenestesteder. Tre barnehager deltar i et sykefraværsprosjekt gjennom selskapet Humentor 
AS som avsluttes april 2010.  
Bydelen har hatt et nærværsprosjekt i perioden 2007 til 2009 som involverte ulike 
tjenestesteder. Dette har trygget tjenestestedene som har deltatt i tillegg til at det har en 
overføringsverdi til andre tjenester i bydelen. 
5. VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER 
 
FINANSKOMITEEN 
 
VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER 
 
 
F8. Lærlingplasser 
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere 
lærlinger. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen har til enhver tid 10 lærlinger innen helsefag og barne- og ungdomsfag i henhold til 
vedtak i bydelsutvalget. 
 
 
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. 
 
Bydelens kommentar: 
Det er ikke planlagt noen nye kommunale barnehager etter at vedtaket om å sette driften ut til 
private ble fattet. De kommunale barnehagene som er under planlegging, driftes allerede helt 
eller delvis i midlertidige lokaler. 
 
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelen har tatt i bruk betalingssatsene og utgiftstak for renhold matlaging med mer, fra og 
med 01.01.10 
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelsutvalget har vedtatt at det ikke skal innkreves egenandel for trygghetsalarm i 2010.  
 
H4. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm 
Bydelene gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt de vil la være å innkreve egenandeler på 
trygghetsalarm. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelsutvalget har vedtatt at det ikke skal innkreves egenandel for trygghetsalarm i 2010.  
 
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Per 1. tertial 2010 er det ikke gjennomført brukerundersøkelser, registrering av objektive 
indikatorer, ansatt undersøkelser eller revisjonsbesøk i bydel. Kvalitetsrevisjon ble sist 



gjennomført i 2009. Ingen større avvik ble avdekket, bydelens bestiller - og utførerenhet fikk 
små merknader som nå er fulgt opp. Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten ble gjennomført 
høsten 2009 hvor bydelen ble beste bydel – for 4. år på rad. 
 
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 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen har tatt i bruk de nye veiledende normene for økonomisk sosialhjelp til livsopphold. 
 
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp informeres av bydelens bestillerenhet om 
mulighet til å velge hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde som utfører av tjenesten.  
 
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. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelens NAV-kontor har to gjeldsrådgivere som yter tjenester til de i bydelen som trenger- 
og ønsker hjelp.  
 
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. 
 
Bydelens kommentar: 
Bydelen har kjøpt plasser ved Blå Kors der bydelsbetaling er satt til kr. 520,- av 
Rusmiddeletaten. 
 
 
 



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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelens seniorveiledertjeneste er knyttet til Engelsborg eldresenter, og består av tre 
sosionomer i fulle stillinger som driver systematisk oppsøkende virksomhet. Forebyggende 
hjemmebesøk utføres fast hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. 
I perioden november 2009 til februar 2010 gjennomførte sosionomene hjemmebesøk hos alle 
70 åringer i bydelen, hjemmebesøkene avdekket at det ikke er behov for samme systematisk 
oppsøkende virksomhet for denne aldersgruppen som for 80 +.  
 I tillegg utfører sosionomene hjemmebesøk hos innbyggere over 65 år ved behov eller ønske. 
Informasjon om tilbudet spres til alle bydelens innbyggere over 65 år.  
 
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. 
 
Bydelens kommentar: 
NAV Grünerløkka sosial vurderer støtte til barnefamilier individuelt og tar hensyn til barns 
behov for fritidsaktiviteter. Der det er behov for det blir det gitt ekstra ytelser. 
 
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelen har valgt å opprettholde tre eldresenter til tross for nedgang i eldrebefolkningen. De 
tre eldresentrene ligger geografisk spredt i bydelen. På denne måten gir bydelen et tilbud med 
meget god tilgjengelighet.   
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelen følger satte kvoter på fritidsreiser til brukere av transporttjenesten for forflyttnings-
hemmede mellom 6 og 67 år.   
 
S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller 



svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser 
For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde 
eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For 
primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første 
året. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelen følger satte kvoter på fritidsreiser til brukere av transporttjenesten for 
forflyttningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte.  
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelen følger satte kvoter på fritidsreiser til brukere av transporttjenesten for 
forflyttningshemmede over 67 år som er ikke er blinde eller svaksynte.  
 
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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelen følger satte egenandeler for turer innen transporttjenesten for forflyttningshemmede 
voksne og 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. 
 
Bydelens kommentar:  
Bydelen følger satte egenandel for reiser til arbeid og dagsentra for forflyttningshemmede 
over 16 år.  
 
 
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. 
 
Bydelens utkvittering: 
Revisjon i alle barnehagene ble gjennomført i 2009 og resten av bydelens virksomheter får 
revisjon i løpet av 2010. Deretter vil det bli foretatt jevnlig revisjon i henhold til vedtatt plan 
for HMS-revisjon. 
 
 
 
 



6. RAPPORTERING PÅ ANSKAFFELSER 
(i henhold til rammebrev til bydelene, bystyrets vedtak 1090/09 og rundskriv 20/2009) 
 

Bydelen har per første kvartal kjøpt tjenester for: 
•  Av private innen pleie og omsorg ca 19 millioner.  
•  Av private innen barnevern ca 6millioner. Hovedtyngden av dette er kjøp via Barne- 

og familieetaten. 
• Internt i kommunen ca 77 millioner. Dette er tjenester hvor bydelen verken kan 

påvirke hvem vi kjøper av eller pris. 
• Utgifter til husleie har vært ca 17 millioner. Husleieutgiftene er regulert i ulike 

kontrakter som alle er gjennomgått og kvalitetssikret i 2009 
• Andre kjøp av tjenester og varer som inngår i egenproduksjon utgjør ca15 millioner.  

 
Bydelen holder nå på å utarbeide en plan for anskaffelser. Informasjon, opplæring og kontroll 
vil bli en viktig del av planen. Bydelen har i 2009 ansatt en jurist som har bistått i større 
anskaffelser og kontraktsoppfølging og har i 2010 ansatt ytterligere en jurist som skal bistå i 
arbeidet med kjøp av tjenester innen pleie og omsorg. Budsjettansvarliges fullmakter og 
begrensninger i denne er klarlagt i delegasjonsskriv til den enkelte tjenesteleder.  Bydelen har 
startet med egen internrevisjon på enkelte tjenestested. Det skal i løpet av året utføres egen 
internkontroll på hvert enkelt tjenestested, hvor kontroll av anskaffelser er et viktig punkt. 
Kontrollen vil delvis foregå med en forhåndsvis gjennomgang av kjøp med henblikk på bruk 
leverandører, størrelse, merking av mottak, overensstemmelse med fullmaktskjema med mer 
og deretter besøk på tjenestestedene. Oppstart er planlagt i mai.  
 
Kjøp av private, innen pleie og omsorg er et område hvor bydelen ikke fullt ut følger lov- og 
forskrift om offentlige anskaffelser, særlig med henblikk på bruk av konkurranse ved kjøp av 
tjenestene. Dette er et komplisert område hvor flere lover og hensyn til bruker og 
brukermedvirkning skal ivaretas. Det finnes heller ingen felles tjenestekjøpsavtaler for Oslo 
kommune på område. Bydelen ønsker å styrke arbeidet med kjøp av tjenester, særlig innenfor 
pleie og omsorg, og har som nevnt opprettet en ny stilling til dette. Bydelen ønsker også at 
Oslo kommune arbeider med å utforme felles tjenestekjøpsavtaler innen området. Bydelen ser 
et effektiviseringspotensial både i henhold til kvalitet og pris ved å gå videre med detta 
arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


