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Sak 82/10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 09.09.10 - 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201000029 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 09.09.10 82/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 09.09.10 - 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte i bydelsutvalget 09.09.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 02.09.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
  
 
 



 

Sak 83/10    Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.10 - 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201000028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 09.09.10 83/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.06.10 - BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17.06.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 02.09.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 84/10    Avviksrapport mai 2010 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 75/10  
Eldrerådet 30.08.10 57/10  
Arbeidsmiljøutvalg 30.08.10 61/10  
Medbestemmelsesutvalg 30.08.10 60/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 60/10  
Ungdomsrådet 30.08.10 30/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 60/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 35/10  
Barn, ungdom og kultur komite 31.08.10 36/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 84/10  
 
 
AVVIKSRAPPORT MAI 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 



Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport mai 2010 for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. 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. 
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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, 16.08.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
 
 
 



 

Sak 85/10    Avviksrapport juni 2010 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 76/10  
Eldrerådet 30.08.10 58/10  
Arbeidsmiljøutvalg 30.08.10 62/10  
Medbestemmelsesutvalg 30.08.10 61/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 61/10  
Ungdomsrådet 30.08.10 31/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 61/10  
Barn, ungdom og kultur komite 31.08.10 37/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 36/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 85/10  
 
 
AVVIKSRAPPORT JUNI 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 juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 

 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport juni 2010 for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. 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, 16.08.2010 
 
 
Per Johannessen/s/                                           Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør               økonomisjef 
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Sak 86/10    Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark  
 
Arkivsak: 200800334 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 77/10  
Eldrerådet 30.08.10 59/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 62/10  
Ungdomsrådet 30.08.10 32/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 37/10  
Barn, ungdom og kultur komite 31.08.10 38/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 86/10  
 
 
REGULERINGSPLAN FOR EKEBERG BY- OG IDRETTSPARK  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring 
og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange interesser 
på en balansert måte. 

2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for alternativ 
2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. 

3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre side 
av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side av 
veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og færre 
utkjørsler til Ekebergveien. 



4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 

5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 

6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 

7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten av 
at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med fast 
dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 

8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 

9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og 
fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 

10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i flere 
år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og deres 
familier.  

11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom det 
blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 

Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 

- UR mener at minigolfbanen bør få drive sin virksomhet i sin nåværende form med 
gjerder. Bydelens og byens barn og unge bruker anlegget i stor grad, og ofte i store 
grupper. Hensynet til dette bør etter UR’s mening gå foran reguleringsplanens estetiske 
behov.  

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
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Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
UR mener at minigolfbanen bør få drive sin virksomhet i sin nåværende form med gjerder. 
Bydelens og byens barn og unge bruker anlegget i stor grad, og ofte i store grupper. Hensynet 
til dette bør etter UR’s mening gå foran reguleringsplanens estetiske behov 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espegren (KrF) og Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag i punkt 
2: 
2  ”…Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper” 
 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 11, og bydelsdirektørens 
punkt 11 blir punkt 16: 

11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører fortregning 
av eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser alternativ plassering 
av nevnte rugbybane 

Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 12: 
12. Bydelsutvalget ber om vurdering av alternativ plassering av bomstasjon for å: 

a. optimalisere bruken av det planlagte parkeringsareal 
b. unngå å dele Ekebergsletta i 2 soner – utenfor og innenfor bomringen 

Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 13: 
13. NIMI og EKT’s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer i 

parkeringsareal 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 14: 

14. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med 
gjerde rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 

KrF, H og FrP fremmet følgende fellesforslag/tilleggsforslag, nytt punkt 15: 
15  a)  Innspill fra berørte naboer kan tyde på at varslingsplikten ikke er fulgt opp 
     b)  Bydelsutvalget understreker betydningen av at behandlingen av forslag til 

reguleringsplan sikrer at alle berørte naboer får løpende informasjon om saken og 
anledning til å uttale seg i god tid før endelig vedtak. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1 – 11 med følgende 
endring/tillegg: 
Punkt 2: Nils Martin Espegren (KrF) og Svein Erik Aldal (FrP) tilleggsforslag om tilføyelse av 
setning: ”… Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper” ble enstemmig vedtatt 
Øystein A. Larsens (H) forslag om at bydelsdirektørens punkt 11 endres til punkt 16, jfr. hans 
forslag til nytt punkt 11, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 11: Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag, nytt punkt 11, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 12. Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag, nytt punkt 12, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 13: Nils Martin Espegrens (KrF) tilleggsforslag, nytt punkt 13, ble enstemmig 
vedtatt 
Nytt punkt 14: Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag, nytt punkt 14, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 15: KrF, H og FrP’s fellesforslag/tilleggsforslag, nytt punkt 15, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette ble BMS-komiteens vedtak, innstilling ovenfor bydelsutvalget, som følger: 

1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring 
og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange interesser 
på en balansert måte. 



2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for alternativ 
2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper. 

3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre side 
av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side av 
veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og færre 
utkjørsler til Ekebergveien. 

4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 

5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 

6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 

7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten av 
at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med fast 
dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 

8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 

9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og 
fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 

10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i flere 
år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og deres 
familier.  

     11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører fortregning 
av eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser alternativ plassering 
av nevnte rugbybane 

12. Bydelsutvalget ber om vurdering av alternativ plassering av bomstasjon for å: 
a. optimalisere bruken av det planlagte parkeringsareal 
b. unngå å dele Ekebergsletta i 2 soner – utenfor og innenfor bomringen 

13. NIMI og EKT`s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer i 
parkeringsareal 

14. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med 
gjerde rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 

15.  a) Innspill fra berørte naboer kan tyde på at varslingsplikten ikke er fulgt opp. 
      b)  Bydelsutvalget understreker betydningen av at behandlingen av forslag til 

reguleringsplan sikrer at alle berørte naboer får løpende informasjon om saken og 
anledning til å uttale seg i god tid før endelig vedtak. 

16. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom det 
blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 
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Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak i bydelsutvalget,  
punkt 2: 
2. Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig i mot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). BUK-
komiteen presiserer at dette ønsket opprettholdes og et eventuelt klubbhus vil være i strid med 
dette. 
Med hensyn til selve banens plassering, går BUK-komiteen inn for alternativ 2, som plasserer 
banen vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
BUK-komiteen fremmet følgende tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 7: 
7: ” Denne må sikres mot bilkjøring” 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt, med unntak fra 
endring i punkt 2 og tillegg i punkt 7. 
Kjersti Bagle-Tennebø’s (H) endringsforslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
BUK-komiteens tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 7, ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt i punktene 1, 3-6, 8-11 
 
Punkt 2: Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig i mot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). 
BUK-komiteen presiserer at dette ønsket opprettholdes og et eventuelt klubbhus vil være i strid 
med dette. 
Med hensyn til selve banens plassering, går BUK-komiteent inn for alternativ 2, som plasserer 
banen vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
Punkt 7: ” …… Denne må sikres mot bilkjøring” 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:    (Kunngjøringen fra PLB) 

1. Planforslag med følgebrev av 17.06.10 om Ekeberg by- og idrettspark 
            (Informasjon om saken og link til saken hos Plan- og bygningsetaten sendt BU den  
             5. juli) 

2. Uttalelse fra advokatfirma Langseth på vegne av Per Hindahl AS av august 2010 
3. Uttalelse fra Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn av april 2010 
4. 2 uttalelser og kopi av brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) fra styrene i 

Ekebergsletta Boligsameie og Stamhusveien Sameie 1 og 2 av mars/april 2010 
5. Planskisse alt. 1 og 2 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Med bakgrunn i byrådssak i 2003 og bystyresak i 2004 fikk Plan- og bygningsetaten i mars 
2007 i oppdrag av Byrådsavdeling for byutvikling å utarbeide forslag til reguleringsplan for 
Ekebergsletta, Brannfjell og skogs- og naturområdene rundt. 
 
Planforslaget foreligger nå til offentlig ettersyn. Bydelen har fått utsatt høringsfrist til  
10. september, som er dagen etter behandling i bydelsutvalget. 
 
 
 

http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=2700669
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=2689786


TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
I forbindelse med orientering om oppstart av reguleringsplan for Ekebergsletta med 
omkringliggende skogsområder, fattet bydelsutvalget følgende enstemmige vedtak i sak 
39/08, møte den 24.04.08: 

1) Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess 
som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn – i den grad plan- og 
bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i 
utredningsperioden – i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse. 

2) Bydelsutvalget oppnevner følgende representanter til reguleringsgruppen: 
Bydelsutvalgets leder. 

 Som vararepresentant oppnevnes: Leder av BMS-komiteen. 
3) Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i 

referansegruppen. Det samme gjelder Bekkelagshøgda tennisklubb. 
4) Bydelsutvalget ber om at det utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplan for hele 

planperioden. 
5) Saken tas for øvrig til etterretning. 

 
I sak om bygging av klubbhus for cricket, fattet bydelsutvalget følgende enstemmige 
vedtak i sak 127/08, møtedato 20.11.08: 

1) Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått. 
2) Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende bygningsanlegg på 

Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for 
”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg (installasjon) som et 
klubbhus/paviljong må eventuelt løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt 
Ekebergsletta, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av 
Ekebergveien, og etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen omstendighet vil 
bydelsutvalget anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta. 

 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 

 
Faktaopplysninger 
 
Hensikten med planarbeidet er å videreføre sikringen av et offentlig friområde, og samtidig 
fastsette rammer for utviklingen i området utfra en avveining mellom idretts-, friluftslivs-, 
naturvern- og kulturminneinteresser. 
 
Med grunnlag i bystyrevedtak av februar 2004 ble det gitt følgende premisser for planarbeidet: 

- Idretten skal fortsatt ha hovedprioritet på Ekebergsletta, men det skal også legges til 
rette for friluftsliv og rekreasjon 

- Det skal utvises stor varsomhet med å etablere nye anlegg på sletta og i skogsområdene 
som omkranser sletta som medfører klare fysiske inngrep i terrenget. 

- Det er viktig at forvaltning av kulturminnene og kulturlandskapet i området blir 
gjenstand for en grundig vurdering i reguleringsplanen 

- Ekebergsletta skal være et idrettsområde som er preget av natur 
- Omkringliggende skog skal forbli et område for friluftsliv og rekreasjon 
- Det må sikres atkomst til endestasjonen for gondolbanen fra Bjørvika 
- Det skal kunne bygges en kunstgressbane fortrinnsvis i området mellom Ekeberghallen 

og veien over Ekebergsletta 
- Det skal etableres petanquebane med mulig lokalisering ved grusbanene mellom 

Ekeberghallen og KFUM-hallen 
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- Det skal legges til rette for fortsatt drift av rideskole og husdyrpark 
- Framtidig bruk av hyttene i kanten av Ekebergsletta ved Brannfjell skal vurderes. 

 
Visjon for området er formulert slik: 

- Sikre områdets enestående natur, kulturhistoriske verdier og karakteristiske 
landskapsverdier 

- Legge til rette for at allmennhetens muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet ivaretas 
og videreutvikles 

- Videreutvikle Ekebergsletta med et mangfold av idretts- og friluftsaktiviteter 
- Tilrettelegge for et godt samspill med Ekeberg skulptur- og kulturminnepark 

 
Det overordnede plangrepet dreier seg om å tydeliggjøre Ekebergslettas rolle som et viktig 
offentlig sted for byens befolkning. For å styrke områdets identitet som folkepark og for å åpne 
for ferdsel i hele området, etableres en turvei som omkranser sletta. Turveien/rundløypa 
etablere i randsonen, det vil si i overgangssonen mellom skog og den åpen sletta. Rundløypa 
etableres for å knytte kontakt mellom ulike aktiviteter og for å bringe folk gjennom hele 
Ekeberg-området og knytte sammen de ulike områdene. På vinterstid kan rundløypa prepareres 
som skiløype og knyttes sammen med løypene på Brannfjell. 
 
Planforslaget dreier seg i stor grad om tydeliggjøring, opprydding, noe omstrukturering og 
revitalisering av det historiske stedet Ekeberg. Det blir en tydeligere atkomst, ryddigere 
parkeringsforhold, et nytt cricketanlegg, ny flerbrukshall ved Ekeberg skole, plass for ny  
8-avdelings barnehage, istandsetting av Ekeberg hovedgård, nye forhold for atkomst og 
parkering for både Ekeberg camping, hovedgården og kulturminne- og skulpturparken.  
 
Det kan være grunn til å vektlegge satsingen på revitalisering av det historiske området ved 
istandsetting av Ekeberg hovedgård og området rundt. Den historiske alleen integreres i det nye 
konseptet og blir den kulturhistoriske inngang til Ekeberg kulturminne- og skulpturpark. Den 
historiske hagen restaureres, Ekeberg hovedgård restaureres og en ny drengestue settes opp. 
Ekeberg hovedgård er oppført på 1770-tallet og er et av Norges tre stamhus1. De andre to er 
baroniet i Rosendal og lensgrevskapet Jarlsberg. 
 
Sammendrag  
Plan- og bygningsetaten fikk i mars 2007 i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for 
Ekebergsletta, Brannfjell og skogs- og naturområdene rundt. Planforslaget er nå til offentlig 
høring og dreier seg om tydeliggjøring, opprydding, noe omstrukturering og revitalisering av 
det historiske stedet Ekeberg. Det blir en tydeligere atkomst, ryddigere parkeringsforhold, et 
nytt cricketanlegg, ny flerbrukshall ved Ekeberg skole, plass for ny 8-avdelings barnehage, 
istandsetting av Ekeberg hovedgård, nye forhold for atkomst og parkering for både Ekeberg 
camping, hovedgården og kulturminne- og skulpturparken.  
 
Bydelspolitikere har deltatt i både reguleringsgruppe og referansegruppe. 

                                                 
1 Et stamhus er et gods som udelt skal arves av eldste sønn. Ordningen fantes blant annet tidligere i Danmark og 
Norge. I Norge har det vært tilsammen tre stamhus: stamhuset Rosendal, stamhuset Ekeberg og stamhuset 
Jarlsberg. 
Stamhus var fritatt for skatt, men kunne til gjengjeld ikke selges. Det første danske stamhus var Hesselagergård, 
som ble opprettet i 1568. Ved Danske Lov ble det mulig for setegårdseiere med over 400 tønder hartkorn å 
opprette stamhus, og ordningen opphørte i Danmark i 1919. Innehaveren av et stamhus kalles stamhusbesitter. 
For å hindre at det ble skapt en arvelig rikmannsstand i Norge ble det i den norske Grunnlovens § 108 av 1814 
forbudt å opprette nye stamhus. Baroniet Rosendal ble testamentert til Universitetet i Oslo i 1927 og Stamhuset 
Ekeberg Oslo sendte i 2005 inn forslag til Stortinget om å bli avviklet som Stamhus av den siste gjenlevende 
arving. Noe som stortingets flertall ga sitt samtykke til gjennom avstemming. Kilde: Wikipedia 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Danmark
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Rosendal_baroni
http://no.wikipedia.org/wiki/Ekeberg_g%C3%A5rd_(Oslo)
http://no.wikipedia.org/wiki/Jarlsberg_(gods)
http://no.wikipedia.org/wiki/Jarlsberg_(gods)
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesselagerg%C3%A5rd&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1568
http://no.wikipedia.org/wiki/Danske_Lov
http://no.wikipedia.org/wiki/Seteg%C3%A5rd
http://no.wikipedia.org/wiki/Hartkorn
http://no.wikipedia.org/wiki/1919
http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Grunnlov
http://no.wikipedia.org/wiki/1814
http://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/1927
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/Stortinget


 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring og 
videreutviklings av Ekeberg by- og idrettspark. Spesielt i en tid hvor etterspørselen etter areale 
til utbygging bare vokser, er det viktig at et slikt område, med så stor bruksverdi for så mange, 
blir sikret, tydeliggjort og oppgradert. Spesielt positivt er det at de historiske og kulturhistoriske 
sider ved området tydeliggjøres, da dette er identitetsskapende og bidrar til tilhørighet. 
 
Det er gjort gode grep med tanke på atkomst, trafikk og parkering. Bydelsdirektøren ser 
imidlertid ingen grunn til at det skal være parkeringsplasser på østsiden av Ekebergveien i det 
hele tatt. Parkeringsfeltet P2 bør flyttes til andre siden av Ekebergveien, inntil atkomst til 
Ekeberg camping. Dette vil skape symmetri i forhold til parkeringsfelt P3. 
 
Bydelsdirektøren kan ikke anbefale å ha en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to sentrale 
områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre lokalisert rundt 
Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere og enstemmig gått imot nybygg 
på sletta. Bydelsdirektøren vil gå inn for alternativ 2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget 
vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
Antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå, helst økes, for å unngå 
fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det store parkeringsfeltet P1 bør 
reguleres som toplans, der det ene planet fortrinnsvis legges under bakken. Det etterlyses en 
konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og skulpturparken og en 
generelt forventet aktivitetsøkning i området forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 
 
Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en del av 
byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i nærmiljøet – 
foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter, bør Ekebergveien også ha 
opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering.  
 
Det foreslås at det etableres en kunstisbane i det nordøstre hjørnet av området. 
 
Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området merket 
NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 
 
Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og fra. 
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Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes § 8.5.3. Dette er et innslag som har gledet barn 
og deres familier i flere generasjoner, men plaskedammen har nå ligget uten fungerende 
vannforsyning og avløp i flere år. Den dammen må i drift igjen, til glede for barna. 
 
Det bør utarbeides et designprogram for skilting og belysning på hele området. 
 
 
 
 
 
Oslo, 12.08.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
  
 
 



 

Sak 87/10    Trafikkplan for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200800084 
Arkivkode: 615 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 78/10  
Eldrerådet 30.08.10 60/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 63/10  
Ungdomsrådet 30.08.10 33/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 38/10  
Barn, ungdom og kultur komite 31.08.10 39/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 87/10  
 
 
TRAFIKKPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de 
merknader som fremkom i møtet. 

2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, før 
planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i november 
2010. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  

- Skole/barnehage: Det opparbeides sluse for avstiging av barn, slik at bilene får en egen 
plass til å slippe av barna. Skolene anbefaler at ikke barn kjøres til skolene 

- Opprettholde bussrutene 23 og 24 anbefales sterkt 
- Sone alternativ 2 anbefales ikke. Forbedrer ikke transportmuligheten. Må ta hensyn til 

de som bor i bydelen. Mer kollektiv og bredere veier 
- Bomprosjektet skal avvises mener eldrerådet 
- Villaeierne anvises å benytte og ha bil på egen tomt 
- Kollektivtilbudet - anbefales sterkt at det sees på tverrgående buss forbindelse som går 

minimum 30 minutters ruter 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 

- Skole/barnehage: Det opparbeides sluse for avstiging av barn, slik at bilene får en egen 
plass til å slippe av barna. Skolene anbefaler at ikke barn kjøres til skolene 

- Opprettholde bussrutene 23 og 24 anbefales sterkt 
- Sone alternativ 2 anbefales ikke. Forbedrer ikke transportmuligheten. Må ta hensyn til 

de som bor i bydelen. Mer kollektiv og bredere veier 
- Bomprosjektet skal avvises mener eldrerådet 
- Villaeierne anvises å benytte og ha bil på egen tomt 
- Kollektivtilbudet - anbefales sterkt at det sees på tverrgående buss forbindelse som går 

minimum 30 minutters ruter 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rff  peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at flere 
slike plasser innpasses i planen på slike steder der slike plasser i dag ikke er plassert. Spesielt 
viktig er dette ved butikker og behandlingssteder. 
Rff avventer den endelige behandling. Forøvrig støttes det fremlagte forslag.   
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rff  peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at flere 
slike plasser innpasses i planen på slike steder der slike plasser i dag ikke er plassert. Spesielt 
viktig er dette ved butikker og behandlingssteder. 
Rff avventer den endelige behandling. Forøvrig støttes det fremlagte forslag.   

Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
UR mener at en sammenhengende sykkeltrase i bydelen må forbindes med alle skolene i 
bydelen. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
UR mener at en sammenhengende sykkeltrase i bydelen må forbindes med alle skolene i 
bydelen. 
 
 



Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Erik A. Telnes (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens innstilling i punkt 1 strykes 
Punkt 2: Bydelsdirektørens innstilling i punkt 2, blir punkt 1 
 
Eriks A.Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til nye punkter, punkt 2 og 3: 
 2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 
        9. september. Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 

førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 
 3.   BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
Votering: 
Punkt 1: Erik A. Telnes (SV) endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag 
til vedtak falt 
Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 2: Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt   
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette blir BMS-komiteens vedtak, innstilling overfor bydelsutvalget, som følger: 
 

1. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, før 
planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i november 
2010 

2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 9. 
september. Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 
førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 

        3.   BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
 

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
Punkt 1 strykes 
Punkt 2: BUK-komiteen ser trafikkplanen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i 
bydelen, før planen revideres og legges fram for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010 
Votering: 
Knut Hedemann’s (A) endringsforslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Punkt 1 strykes 
Punkt 2: BUK-komiteen ser trafikkplanen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i 
bydelen, før planen revideres og legges fram for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trafikkplan for Bydel Nordstrand – en lokalpolitisk plattform  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Behovet for å få en trafikkplan for bydelen har bare blitt større med årene. Bydelen har en 
gammel og lite tidsmessig infrastruktur, samtidig som transportbehovet har økt. Både 
enkeltpersoner, borettslag, velforeninger, FAU’er, institusjoner og organisasjoner har henvendt 
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seg til bydelspolitikere og bydelsdirektørens kontor med beskrivelse av problemer og forslag til 
løsninger.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
BU vedtok organisering av arbeidet med trafikkplan i sak 57/08, møte den 22.05.08. Arbeidet 
med fase 3, som nå har munnet ut i foreliggende trafikkplan, ble besluttet i sak 39/09, møte den 
14.05.09. Det ble samtidig oppnevnt en politisk arbeidsgruppe, som skulle arbeide med 
trafikkspørsmål. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
BU-leder tok på slutten av 2007 initiativ til å få utarbeidet en trafikkplan for bydelen. Arbeidet 
kom i gang i 2008, og i 2009 gikk man inn i fase 3, med oppnevnelse av en politisk 
arbeidsgruppe for trafikkspørsmål. Bydelsdirektøren har stilt med sekretariatbistand. 
Arbeidsgruppen har hatt regelmessige møter høsthalvåret 2009 og vårhalvåret 2010. Det har 
vært informert om arbeidet, og arbeidsgruppen har mottatt en stor mengde henvendelser fra 
enkeltpersoner og organisasjoner, der det er fremkommet synspunkter og forslag. Flere har 
også stilt opp i åpen halvtime, både i komite for byutvikling, miljø og samferdsel og i 
bydelsutvalget.  
 
Det blir arrangert folkemøte i bydelshuset den 16. september, og det blir også en høringsrunde i 
bydelen, med frist 30. september. Det legges opp til endelig behandling av planen i BU den 
18.11.10. 
 
På bakgrunn av møte med bystyrets komite for samferdsel og miljø (18.03.10) er det avklart at 
bydelens trafikkplan skal behandles av bystyret. 
 
Sammendrag  
Bydelsutvalget har oppnevnt en egen trafikkgruppe, som har arbeidet med trafikkspørsmål, 
med sekretariatbistand fra bydelsdirektøren. Arbeidet har munnet ut i en trafikkplan, som etter 
behandling i BU skal på bred høring i bydelen.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren vil fremheve at arbeidet med trafikkplanen har vært en god og interessant 
prosess. Spesielt interessant er det at arbeidet har vært en lokalpolitisk prosess hele veien.  
 
Den foreliggende trafikkplanen bygger på en gjennomgang av eksisterende situasjon og planer 
som påvirker utviklingen i de kommende årene. Planen beskriver både situasjon, problematikk 
og forslag til tiltak og løsninger innen følgende tema: 

- Skole- og barnehagebarn 
- Syklister 
- Veinettet i bydelen 
- Parkering 
- Kollektivtilbudet 



 
I forhold til de mål som er liste opp i planens kap. 2, mener bydelsdirektøren at planen er et 
godt grunnlag for tiltak og grep, som vil gjøre det mulig å nå de målene som er satt opp. 
 
 
 
 
 
Oslo, 13.08.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 88/10    Detaljregulering E6 Sandstuveien - Ryen  
 
Arkivsak: 200900218 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 79/10  
Eldrerådet 30.08.10 61/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 64/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 39/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 88/10  
 
DETALJREGULERING E6 SANDSTUVEIEN - RYEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt 
langs E6 mot Ryen 

2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 

3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og 
at anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i 
veiområdet 

      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og  
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 

 
Til komiteer og råd:  
Saken tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt 
langs E6 mot Ryen 

2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 

3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og 
at anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i 
veiområdet 

      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og 
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 

 



 
Eldrerådets vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Planforslag fra Plan- og bygningsetaten med oversendelsesbrev av 03.06.10. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Planforslaget er utsendt til offentlig ettersyn, og bydelen er bedt om å avgi uttalelse. 
Høringsfrist er utsatt til 24.08.10, som er dagen etter behandling i AU. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelen har tidligere uttalt i brev av 31.03.09 at det ikke foreligger kjente forhold som har 
betydning for planinitiativet. 
Barnas representant har ingen bemerkninger, meldt i brev av 20.07.10.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Planforslaget dreier seg om etablering av nytt kollektivfelt i 3,5 meters bredde og ca 650 meters 
lengde langt østsiden av E6 fra Sandstuveien til Ryen-krysset.  
 
Sammendrag  
Bydelen er bedt om å uttale seg til planforslag om nytt kollektivfelt langs østsiden av E6 mot 
Ryen-krysset. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren finner at planforslaget er positivt. Det vil bedre fremkommelighet for busser i 
retning mot Ryen, noe som vil merkes først og fremst i morgenrushet på hverdager. På sikt kan 
tiltaket bidra til at busstilbud blir mer attraktivt og at kanskje flere velger å la bilen stå. 
 
Ryen-krysset er i dag regulert som 3-plans kryss, hvor det er planlagt et tredje plan over de to 
eksisterende, i retning mot Svartdalstunnelen. I lys av at både Manglerud-tunnel og ombygging 
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av Ryen-krysset ligger noen år frem i tid, og krever mer utredning, har man valgt å la 
planforslaget bli tilpasset eksisterende toplansløsning. 
 
Bydelsdirektøren finner det positivt at beboere i Libakkveien og Libakkfaret blir tilgodesett 
med støyreduserende tiltak som innglassing av balkonger. Bydelsdirektøren er ellers opptatt av 
at anlegget blir gjort så grønt som mulig, med busker og trær, og at sikkerhet og skjerming blir 
ivaretatt så langt det er mulig, for å hindre barn å komme ut i kjørebane. 
 
 
 
Oslo, 10.08.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
  
 
 



 

Sak 89/10    Anmodning om uttalelse om planer for Ljansbadet 
sandstrand og brygge  

 
Arkivsak: 201000438 
Arkivkode: 531.2 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 80/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 40/10  
Barn, ungdom og kultur komite 31.08.10 40/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 89/10  
 
 
ANMODNING OM UTTALELSE OM PLANER FOR LJANSBADET SANDSTRAND 
OG BRYGGE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 

2. Bydelsutvalget mener at tre forhold må avklares konkret i forkant av videre 
saksbehandling: 

a) Det må avklares konkret hvordan innpassingen av en kyststi/turvei kan 
gjennomføres. 

b) Tiltakshaver må avklare hvordan hensynet til allmenn ferdsel og tilgjengelighet 
tenkes løst. 

c) Det må avklares konkret hvordan krav til universell utforming tenkes løst. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende endringsforslag, punkt 2 og 3: 

2. Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en 
god utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 

3. Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for 
kyststi, behandles separat 

 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende endringsforslag, nytt punkt 4, erstatning for 
bydelsdirektørens punkt 2 b: 
4.   Tiltakshaver må avklare hvordan Friluftslovens bestemmelser ivaretas med hensyn til 

bruken av området 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Øystein A. Larsens (H) endringsforslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 V, 1 H, 2 FrP).   
Punkt 3: Øystein A. Larsens (H) endringsforslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 V, 1 H, 2 FrP).   
Punkt 4:  Nils Martin Espegrens (KrF) forslag, nytt punkt 4, fikk 2 stemmer (1 KrF, 1 SV) og 

falt  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette blir BMS-vedtak , innstilling ovenfor bydelsutvalget som følger: 

1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 

2. Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en 
god utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 

3. Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for 
kyststi, behandles separat 

 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Ingen forslag fremmet 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: 

a) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
b) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (1 A, 1 V, 2 H, 1 FrP, 1 

SV). 1 stemte i mot (KrF) 
c) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 

 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   

- Referat fra forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten, 12.03.10 
- Uttalelse fra Friluftsetaten av 19.05.10 
- Supplerende opplysninger fra arkitektfirmaet av 04.08.10 
- Situasjonskart og plantegning for tiltaket 

BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Plan- og bygningsetaten og tiltakshaver ønsker uttalelse fra bl.a. Bydel Nordstrand for videre 
behandling av søknaden. 
 
 
 



TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Det er ingen tidligere vedtak i bydelen. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Ljans Vel eier eiendommen Mosseveien 251, Ljansbadet, og ønsker nå å anlegge en sandstrand 
og forlengelse av brygge. Det foreslås også å etablere en undervannsmolo, for å forhindre at 
sand vaskes ut i sjøen. 
 Eiendommen er regulert til delvis turvei og park. Friluftsetaten hevder at opparbeidelse av 
badestrand og brygge er tiltak som kan virke privatiserende, men ser på den annen side at 
tiltaket kan bli et positivt bidrag til nærmiljøet. Friluftsetaten kan dermed i dette tilfellet 
godkjenne tiltaket, på visse betingelser. For det første er det planer om etablering av en kyststi 
fra Katten til Fiskevollbukta, for det andre er det en forutsetning at sandstranden må være 
tilgjengelig for allmennheten. 
 
Sammendrag  
Ljans Vel ønsker å anlegge sandstrand og forlenget brygge og anmoder om bydelens uttalelse 
via deres arkitetktforbindelse. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener at en organisasjon eller velforening har samme forpliktelser som 
private eiere i henhold til Friluftsloven  med hensyn til allmennhetens rett til fri ferdsel. Retten 
til fri ferdsel i utmark er regulert i lovens §2, og retten til bading i sjøen fra strand eller båt er 
regulert i §8. Ferdselsrett er imidlertid ikke til hinder for at eier etter tillatelse fra kommunene 
kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand eller annet opparbeidet friluftsområde, 
jfr §14. 
 
Bydelsdirektøren mener at tre forutsetninger bør være avklart og beskrevet fyldestgjørende  i 
forkant av videre behandling av saken: 
 

1. Det må avklares konkret hvordan innpassingen av en kyststi/turvei kan gjennomføres. 
2. Tiltakshaver må avklare hvordan hensynet til allmenn ferdsel og tilgjengelighet tenkes 

løst. 
3. Det må avklares konkret hvordan krav til universell utforming tenkes løst. 

 
 
Oslo, 16.08.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 90/10    Igangsatt detaljregulering for Sæter - Nordstrand 
lokalsenter  

Arkivsak: 200400104 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 81/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 41/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 90/10  
 
IGANGSATT DETALJREGULERING FOR SÆTER - NORDSTRAND 
LOKALSENTER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 
ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 

2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.12.09, at ingen boenheter skal 
ha mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for 
knutepunktet Sæter. 

3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 

      4)   Saken sendes byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til 
orientering 

 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 
ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 

2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.12.09, at ingen boenheter skal 
ha mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for 
knutepunktet Sæter. 

3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 

4) Saken sendes byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til 
orientering 

 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 



SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Varsel om igangsatt detaljregulering fra Arcasa arkitekter AS av 29.06.10. 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydelen har mottatt varsel om igangsatt detaljreguleringsarbeid for Sæter, Nordstrand 
lokalsenter, med beskrivelse av hvilke plangrep man ser for seg. Bydelen har fått forlenget 
kommentarfrist til 24. august, som er dagen etter møte i arbeidsutvalget. 
 
Siden dette er et varsel om oppstart av detaljregulering, kommer saken tilbake som bydelen 
som forslag til detaljregulering på et senere tidspunkt. Det kan imidlertid være hensiktmessig å 
gi noen signaler fra bydelens side allerede nå. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet planforslag for selve Sæter-krysset i sak 78/09, møte den 10.09.09, og 
uttrykte blant annet at man ser positivt på at Sæter-krysset skal opprustes, og at dette i sin tur 
legger grunnlag for utvikling av Sæter lokalsenter.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Planer for detaljregulering for Sæter føyer seg inn i et ønske om tettstedsutvikling i nærheten av 
knutepunkt for kollektivtrafikk. Den foreliggende planskissen tar utgangspunkt i at Kittel-
Nielsens vei stenges, at det etableres et torg, at noe bygningsmasse rives, at det etableres 
leiligheter og forretninger og at det generelt ryddes opp i noe uryddige utearealer. 
 
Sammendrag  
Saken gjelder varsel om igangsatt detaljregulering for Sæter, med mulighet for å komme med 
synspunkter eller opplysninger som er viktig å få formidlet i et tidlig stadium.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser den foreliggende planskissen som et godt grep i retning av opprydding i 
både trafikkbilde, utearealer og bygningsmasse, samtidig som planen bidrar til å definere Sæter  
tydeligere som senterområde. Det er imidlertid viktig å få meldt inn bydelens syn på 
parkeringsnormer og generelt hensyn til dem som skal ferdes i eller gjennom planområdet. 
 
Oslo, 13.08.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 91/10    Bydel Nordstrand som forsøksbydel for drift av lokale 
veier  

 
Arkivsak: 200700072 
Arkivkode: 531.9 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 82/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 42/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 91/10  
 
BYDEL NORDSTRAND SOM FORSØKSBYDEL FOR DRIFT AV LOKALE VEIER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at bydelen trekker seg ut av forsøksprosjektet med ansvar 
for kommunale veier. Bydelsdirektøren informerer byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og 
næring 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev fra Samferdselsetaten av 28.04.10 
 
 
 
 
 
 



 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
På bakgrunn av invitasjon fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 30.06.09, meldte 
Bydel Nordstrand i brev av 15.08.09 interesse for å få ansvar for lokale veier. I brev fra 
byrådsavdelingen av 16.02.10 ble det meldt at bydelen skal få være forsøksbydel for forsøket. 
 
Saken legges frem for bydelsutvalget, dels fordi det er nødvendig med en avklaring, dels fordi 
det er behov for å informere bydelsutvalg og BMS-komite. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bystyret vedtok i møte den 17.12.08, sak 464, følgende (vedtakspunkt 3 og 4): 
 
3) Forsøk med overføring av bestilleransvar for drift og vedlikehold samt trafikkregulering av 
lokale kommunale veier videreføres i bydelene Grünerløkka og Vestre Aker. Byrådet gis 
fullmakt til å plukke ut ytterligere en bydel til forsøket. Forsøket varer t.o.m 31.12.10. 
 
4) Bydelene får ansvaret for trafikkregulering av lokale kommunale veier. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bydelene Bjerke, Grünerløkka og Vestre Aker har deltatt i forsøk med større ansvar for 
kommunale veier. Bydel Bjerke trakk seg ut, og det ble sendt ut en generell invitasjon til 
bydelene fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel, hvor Bydel Nordstrand meldte interesse. 
Bakgrunnen for at bydelen meldte interesse for forsøket, var innholdet i det bystyrevedtaket 
som er sitert ovenfor. Her blir bydelene forespeilet mulighet for trafikkregulering, i tillegg til 
bestilleransvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. 
 
Bydelsforvaltningen får uansett et betydelig antall henvendelser om trafikkspørsmål, og blir 
ofte sittende med en rolle som videreformidler av ønsker og behov. Å kunne få et større ansvar 
selv, og dermed få både ressurser og fullmakt til å gjennomføre tiltak, ble sett som en fornuftig 
løsning. 
 
Det ble holdt et møte med Samferdselsetaten 25.01.10 og neste møte 10.03.10.  I det siste møtet 
ble det avtalt at Samferdselsetaten skulle sette opp et notat og beskrive hva de mente bydelen 
egentlig kunne/burde få av oppgaver. Dette notatet kom i brevs form, datert 28.04.10. Brevet 
følger saken som trykt vedlegg, og det er satt strek i margen ved siden av de oppgavene 
Samferdselsetaten mener bydelen kan få et ansvar for. Vi har sett at Bydel Grünerløkka har fått 
likelydende brev, datert 03.05.10, med den følge at bydelen skrev brev til byrådsavdelingen i 
brev av 20.05.10 om at deres deltagelse i prosjektet var å anse som avsluttet. 
 
I praksis har også Bydel Nordstrand sett at forsøksordningen blir uten meningsfullt innhold – 
ikke minst i betraktning at ordningen opphører ved kommende årsskifte.   
 
Sammendrag  
Bydel Nordstrand har meldt interesse for å være forsøksbydel med større ansvar for 
kommunale veier. To møter med Samferdselsetaten om saken har ført til et brev, som 
vedlegges saken. 
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Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Saken ville ha gitt økonomiske konsekvenser for bydelen dersom budsjettmidler – kanskje 
også personell – hadde blitt overført bydelen fra Samferdselsetaten. Nå er imidlertid 
bydelsdirektørens innstilling at bydelen ikke arbeider videre med dette prosjektet, utfra de 
gjeldende forutsetningene. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Slik bystyrevedtaket av desember 2008 var formulert, var det grunn til at tro at bydelen kunne 
få et ansvar for trafikkregulering, men det er ikke tilfelle. I tillegg er det økonomiske ved 
ordningen ikke klart, og det er heller ingen mulighet for å få overført personellressurser 
sammen med budsjettmidler. 
 
I sum – og spesielt i betraktning den tiden som gjenstår av prøveperioden – ser 
bydelsdirektøren at det ikke er realisme i å gå inn i dette prosjektet nå.  
 
 
 
Oslo, 10.08.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
  
 
 



 

Sak 92/10    Endringer i politivedtekt for Oslo kommune  
 
Arkivsak: 200600511 
Arkivkode: 911.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 83/10  
Eldrerådet 30.08.10 62/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 65/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 43/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 92/10  
 
 
ENDRINGER I POLITIVEDTEKT FOR OSLO KOMMUNE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

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

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand støtter de forslagene til endring i politivedtekt for Oslo kommune som er 
fremlagt 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

- Høringsbrev av 29.06.10 fra byrådslederen, vedlagt omtale av foreslåtte endringer 
- Gjeldende forskrift om politivedtekt for Oslo kommune 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Byrådet ar sendt forslag til endringer i politivedtekter for Oslo kommune på høring. Endringene 
dreier seg om: 

1. Innføring av meldeplikt for tigging på offentlig sted 
2. Innskjerping av politivedtektens bestemmelser om renhold og snømåking 
3. Heving av gebyrer for overtredelse av deler av politivedtekten. 

 
Byrådet har sett et behov for innskjerping, et bedre og tydeligere hjemmelsgrunnlag og økning 
av gebyrer for å få snudd en uønsket utvikling. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen vedtak i saken fra tidligere. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Politivedtekter er lokale vedtekter for en kommune som er vedtatt av kommunestyret eller 
bystyret, og godkjent av justisdepartementet. 
Lovhjemmelen for å fastsette slike vedtekter finnes i «Lov om politiet» (Politiloven) av 4. 
august 1995, § 14(1). 
 
Politivedtekter omhandler gjerne regler for ro og orden i kommunen, gatesalg, utendørs 
tilstelninger, reklameskilt, plakater, tilgrising, snørydding, strøing og lignende. 
Overtredelse av vedtektene, eller av pålegg gitt i medhold av vedtektene, kan straffes etter 
politilovens § 30 nr. 4(2), hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 
 
Politivedtekter hjemles i Politilovens §14. Politivedtekt for Oslo kommune omhandler bl.a. 
forhold som orden på offentlig sted, sikring av ferdsel, gårdeiers særlige plikter, hindring av 
tilgrising, dyr og arrangement på offentlig sted. 
 
De endringene som nå er fremlagt, dreier seg om: 

1. Innføring av meldeplikt for tigging på offentlig sted 
2. Innskjerping av politivedtektens bestemmelser om renhold og snømåking 
3. Heving av gebyrer for overtredelse av deler av politivedtekten. 

 
Meldeplikt for tigging på offentlig sted har til hensikt å få bedre kontroll over en 
tiggervirksomhet som har fått et mer organisert preg og er blitt mer pågående. Meldeplikten 
innebærer en plikt til å legitimere seg, noe som antas å heve terskelen for å tigge, samtidig som 
det skal bli vanskeligere for kriminelle miljøer å organisere tigging. Meldeplikten til også være 
et hinder for tiggere som oppholder seg i landet uten oppholdspapirer. 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Vedtekt
http://no.wikipedia.org/wiki/Kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunestyre
http://no.wikipedia.org/wiki/Bystyre
http://no.wikipedia.org/wiki/Justisdepartementet
http://no.wikipedia.org/wiki/4._august
http://no.wikipedia.org/wiki/4._august
http://no.wikipedia.org/wiki/1995


Bestemmelser om renhold og snømåking dreier seg hovedsakelig om gårdeieres ansvar for å 
holde det rent og ryddig langs fortau og forhindre at snø og is faller fra hustak. Det er også 
bestemmelser som regulerer hindringer på fortau, avsperring av fortau, hindre tilgrising og 
avfallshåndtering. Det punktet som har fått størst oppmerksomhet knytter seg til ras av snø og 
is fra hustak, da dette kan få fatale konsekvenser for den som rammes. Gebyr for manglende 
rydding av tak økes fra 500 til 5.000 kroner, noe som forventes å bidra til bedre rydding. Det er 
Oslo kommune ved Trafikketaten som håndhever disse bestemmelsene. 
 
Sammendrag  
Byrådet har sendt forslag til endringer i politivedtekter for Oslo kommune på høring. 
Endringene dreier seg om: 
 

1. Innføring av meldeplikt for tigging på offentlig sted 
2. Innskjerping av politivedtektens bestemmelser om renhold og snømåking 
3. Heving av gebyrer for overtredelse av deler av politivedtekten. 

 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser det fremlagte forslaget til endringer som nødvendige.  
 
 
 
 
Oslo, 10.08.10 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 93/10    Ljabruveien 30 – søknad om dispensasjon 
 
Arkivsak: 200500468 
Arkivkode: 573 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 45/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 93/10  
 
LJABRUVEIEN 30 – SØKNAD OM DISPENSASJON 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det anbefales at søknad om dispensasjon fra formålet bolig til kontor innvilges. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Oversendelse fra Plan- og bygningsetaten av 24.08.10 med vedlegg  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Plan- og bygningsetaten ber om bydelens uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformål. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Ljabruveien 30 er et hybelhus/hospits, som er godkjent for korttidsutleie og brukes til å huse 
sosialklienter og personer uten fast bopel. NAV bestiller og betaler for oppholdene. 
 
Søknaden gjelder en hytte med garasje under, som befinner seg på samme eiendom. Hytta har 
vært brukt til beboelse, men på grunn av brann søkes det nå om oppføring av nytt bygg, som er 



tenkt som oppholdssted for vakt/bemanning på stedet. Det er et krav fra NAV i forbindelse med 
en kvalitetsavtale at det skal være vakt/bemanning på stedet. 
 
Sammendrag  
Eier av hybelhuset Ljabruveien 30 har søkt om dispensasjon fra reguleringsformålet for å 
oppføre et bygg som kan brukes til oppholdssted for vakt/bemanning og søker om dispensasjon 
for dette formålet.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren finner at dispensasjon bør innvilges, i tråd med søknad. Det anses fordelaktig 
med egnet oppholdssted for vakt/bemanning, som dermed kan ha tilsyn med eiendommen. 
 
 
 
Oslo, 31.08.10 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 94/10    Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Lille 
Persille Lambertseter Langbølgen 9 - tegninger  

 
Arkivsak: 201000934 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 90/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 64/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 94/10  
 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LILLE PERSILLE 
LAMBERTSETER LANGBØLGEN 9 - TEGNINGER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i 

- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Lille Persille Lambertseter bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. Som omsøkt, settes 
grense for skjenking inne til kl 00.30 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Helse og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen hadde følgende bemerkning i saken: 

- Helse og sosialkomiteen vil bemerke at vedlagte kart var uklart 
 
- Frode Woldsund (KrF) bemerket følgende: 

Mener det blir feil å skrive at det ikke har noen økonomiske konsekvenser for bydelen 
da dette ikke er utredet. Dette være seg positivt eller negativt. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt, med følgende merknad: 

- Helse og sosialkomiteen vil bemerke at vedlagte kart var uklart 



 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Søknad om skjenkebevilling fra Næringsetaten med detaljvedlegg og tegninger 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydel Nordstrand har fått saken til uttalelse, i tråd med gjeldende regler og praksis. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i denne saken. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Næringsetaten har i henhold til Alkoholloven bedt om bydelens uttalelse i forbindelse med at 
Lille Persille i Lambertseter senter søker ny serverings- og skjenkebevilling. Det er gitt utsatt 
svarfrist. 
 
Sammendrag  
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Lille Persille Lambertseter behandles i BU.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
 
Ytterligere vurdering 
 
Det er bydelsdirektørens syn at bydelen generelt har få serveringssteder, spesielt med 
serverings- og skjenkebevilling. Det er søkt om skjenketid innendørs til kl 00.30, og dette sees 
det ikke spesielle betenkeligheter med. 
 
 
 
 
Oslo, 19.08.10 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 95/10    Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem  
 
Arkivsak: 201000794 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 84/10  
Eldrerådet 30.08.10 63/10  
Arbeidsmiljøutvalg 30.08.10 57/10  
Medbestemmelsesutvalg 30.08.10 58/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 66/10  
Ungdomsrådet 30.08.10 34/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 62/10  
Barn, ungdom og kultur komite 31.08.10 41/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 31.08.10 44/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 95/10  
 
BYDEL NORDSTRANDS OVERORDNEDE KVALITETSSYSTEM  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
 
 
 
 
 



VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
SAKSBEHANDLING: 
 
VEDLEGG: 
Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Dette er en revisjon med oppdatering på systemplan med utvikling av digitale verktøy ved 
overgang til et elektronisk kvalitetssystem, og på sammensetning av deltakelse og funksjoner 
på personplanet. 
Det overordnede kvalitetssystemet er revidert og de vesentligste endringene i 2 års perioden, 
foruten de organisatoriske er som følger: 

1. Det elektroniske kvalitetssystemet - EK er implementert i alle bydelens tjenester. 
2. Systemet er bydelens prosedyrebase og utgjør i dag 1500 prosedyrer. 
3. Alle ansatte har lesetilgang.  
4. Systemet benyttes aktivt og har stor kvalitetsmessig betydning for bydelens 

tjenesteproduksjon. 
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5. Det elektroniske avvikssystemet – Delta er implementert i alle bydelens 
tjenester. 

6. Alle ansatte har tilgang til å registrere avvik. 
7. Systemet er videreutviklet til rapportering, spesielt gjelder dette HMS-rapport 

etter kvartalsvise gjennomganger av et utvalg HMS-prosedyrer på alle bydelens 
tjenestesteder. 

8. Bydelens kvalitetsutvalg, kvalitetskomiteer, kvalitetsgrupper og HMS- grupper 
er en viktig del av bydelens helhetlige kvalitetssikring i alle ledd av 
tjenesteproduksjonen. 

9. Det elektroniske avvikssystemet sikrer et kontinuerlig utvikling og 
forbedringsarbeid i bydelens tjenester. 

10. Tillitsvalgte og verneombud deltar i henholdsvis 
kvalitetskomite/kvalitetsgrupper og HMS-grupper. 

11. Et godt implementert kvalitetssystem er en grunnleggende plattform som sikrer 
og ivaretar bydelens kvalitetsarbeid med HMS og risikostyring som en naturlig 
del av det totale kvalitetsarbeidet. 

 
 

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok i møte 22.05.2008 sak om Bydel Nordstrands overordnede 
kvalitetssystem 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger: 
Mål og virkeområde for kvalitetssystemet: 

1. Et kvalitetssystem som gjør det mulig å planlegge, målstyre, sikre og forbedre 
kvaliteten på tjenestetilbudet.  

2. Sikre kvalitet og kontinuerlig tilpasning, utvikling og forbedring. 
3. Ivareta kvalitetsarbeidet innenfor rammer gitt i faglige kriterier, økonomiske, 

personellmessige og materielle ressurser og uttrykt gjennom lov, forskrifter, 
retningslinjer og plandokumenter. 

 
Sammendrag  
Kvalitetssystemet er et helhetlig system, som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale 
virksomhet.  
I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt både fra statlig 
og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige tjenester.   
Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som bygger på: 
Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt.  
 
Videre skal kvalitetsarbeidet forankres i Bydel Nordstrands visjon: 
”Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i”. 
 
  
Kvalitetssikring og internkontroll er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet 
ansvarlig leder og enhetslederne og stabslederne som daglig ansvarlige.  
 
Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne 
retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling 
skal organiseres og gjennomføres etter en basismodell, slik det framgår av denne rapporten.  



 
Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemet i bydelen er en kontinuerlig 
prosess som involverer både ansatte, tillitsvalgte og politikere. Slik blir kvalitetsarbeidet 
gjennomgående i alle ledd i organisasjonen. 
Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å 
sikre at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko.  
 
Arbeidets organisering er basert på justert organisasjonsstruktur vedtatt i Bydelsutvalget. 
Kvalitetsarbeidet er prosessorientert, dvs en kjede av aktiviteter som sikrer en bevisst holdning 
og tilstrekkelig kunnskap om lover og regler, prosedyrer, rutiner, tiltak og revisjon som ivaretar 
kvalitet.  
Systemet skal ivareta og sikre både de forhold og krav som er regulert i lov og forskrift, men 
også være et system som inspirerer, setter søkelys og bidrar til arbeidet ovenfor de mer 
generelle kvalitetsutfordringer. I dette arbeidet settes fokus på serviceholdninger innen 
virksomhetens totale virkeområde - og alle de prosesser det innebærer – hvor kompetanse og 
opplæring inngår som en viktig del av prosessen. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Et godt kvalitetssystem er arbeidseffektiviserende og lønnsomt ved at prosedyrer og veiledning 
for tjenestenes oppgaver er lett tilgjengelig for ansatte. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Bydel Nordstrand har et sterkt fokus på HMS arbeidet. Kvartalsmessig gjennomgang av  HMS 
prosedyrer sikrer ansattes oppdatering av bydelens HMS arbeid. Dette inspirerer til videre 
arbeid og utvikling i HMS gruppene ute på tjenestestedene.  
 
YTTERLIGERE VURDERING 
Det totale arbeidet med bydelens elektroniske kvalitetssystem, elektroniske avvikssystem og 
Helhetlig risikostyring har bidratt til forsterket fokus på forbedringsområder i 
tjenesteproduksjonen. 
Det har i tillegg bidratt til å sette fokus på andre områder som fører til bedre kvalitet på 
tjenestene til bydelens brukere og befolkningen for øvrig. 
Arbeidet med Helhetlig risikostyring har medført en økt effektivisering og forsterket 
løsningsorientering tilknyttet de enkelte tjenestesteders utfordringer. 
 
For å sikre kontinuitet i dette arbeidet evalueres og oppdateres det overordnende 
kvalitetssystemet hvert annet år, med mindre det er vesentlige endringer innenfor denne 
perioden. 
 
 
 
Oslo, 16. august 2010 
 
 
Per Johannessen /s/       Tove Heggen Larsen /s/ 
bydelsdirektør                        ass. bydelsdirektør 
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Sak 96/10    Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse,likeverd og 
inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud.  

 
Arkivsak: 200800153 
Arkivkode: 228 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 85/10  
Eldrerådet 30.08.10 64/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 67/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 63/10  
Barn, ungdom og kultur komite 31.08.10 42/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 96/10  
 
 
HØRING NOU 2010:5 AKTIV DELTAGELSE,LIKEVERD OG INKLUDERING - ET 
HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD.  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
   
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1.  Bydel N ordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets  anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av   
   rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
  rammefinansiering må det taes høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 



 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rff peker på at ett av hovedmålene for hjelpemiddelområdet slik det fremkommer i  St.meld nr 
40 (2001-2002) er Brukeren må bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det 
samme tilbudet uavhengig av bosted.   Variasjon i de enkelte bydelers økonomi må ikke føre til 
forskjellsbehandling avhengig av hvilken bydel man tilhører.  Ordningen bør derfor være 
sentralt finansiert.   
Intensjonene i forslagene i NOU støttes, men man avventer de enkelte detaljregler. 
 
Rff anbefaler forøvrig bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rff peker på at ett av hovedmålene for hjelpemiddelområdet slik det fremkommer i St.meld nr 
40 (2001-2002) er Brukeren må bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det 
samme tilbudet uavhengig av bosted.   Variasjon i de enkelte bydelers økonomi må ikke føre til 
forskjellsbehandling avhengig av hvilken bydel man tilhører.  Ordningen bør derfor være 
sentralt finansiert.   
Intensjonene i forslagene i NOU støttes, men man avventer de enkelte detaljregler. 
 
Rff anbefaler forøvrig bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen hadde følgende to bemerkninger i saken: 

- Helse og sosialkomiteen ønsker avklaring på om dette gjelder bydelsnivå eller sentralt i 
Oslo kommune 

- Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for bydelen? 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med to merknader 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 

- Helse og sosialkomiteen ønsker avklaring på om dette gjelder bydelsnivå eller sentralt i 
Oslo kommune 

- Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for bydelen? 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
NOU 2010:5  - Kapittel 16, Utvalgets anbefalinger. 
 
Link til internett 
http://www.regjeringen.no/html?id=602627) 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Det ble den 25.04.2008 ved kongelig resolusjon, nedsatt et utvalg for å ” foreta en helhetlig 
gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering av hjelpemiddelområdet.” 
Hovedformålet var å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi varige og effektive 
kvalitets-  og kompetanseforbedringer i systemet for formidling av forvaltning av hjelpemidler.  
 
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester har videresendt Arbeidsdepartementet sin 
innstilling til høring i bydelene.  Byrådsavdelingen ønsker bydelenes syn på innstillingens 
vurderinger og forslag som innspill til kommunens høringsuttalelse. Høringsfristen for 
bydelene er den  20.09.20210 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Utvalget har lagt til grunn målene for hjelpemiddelområdet slik de er formulert i St.meld. nr.40 
(2001-2002): 

- Brukeren skal få rett løsning til rett tid 
- Brukeren skal bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det samme 

tilbudet uavhengig av bosted 
- Kommunen skal ha hovedansvaret for, og være den viktigste koordinerende aktør i 

hjelpemiddelformidlingen. Kommunen skal få bistand fra hjelpemiddelsentralene på 
områder der de ikke har tilstrekkelig kompetanse 

 
Utvalget forslår å endre dagens hovedmodell. Endringer i hjelpemiddelforvaltningen bygger i 
stor grad på sektoransvarsprinsippet. Dette innebærer at ansvaret for hjelpemidler legges til den 
myndighet som har ansvaret for den sektoren hvor hjelpemiddelet kommer til anvendelse. Dette 
betyr at kommunene får større ansvar for hjelpmidler til dagliglivet, at 
opplæringsmyndighetene får et større ansvar for hjelpemidler innen opplæring og at 
spesialisthelsetjenesten får et tydeligere ansvar for behandlingshjelpemidler. 
Et helhetlig kommunalt ansvar innebærer at kommunen også har finansieringsansvaret og at 
dette skal legges inn i kommunenes rammefinansiering. Når det gjelder personer med behov for 
svært kostbare hjelpemidler og håndtering av kompliserte og sjeldne tilfeller legges det opp til 
fortsatt statlig ansvar. Det forventes ikke at kommunene skal kunne opparbeide seg tilstrekkelig 
kompetanse i disse sakene. En slik overføring av det helhetlige ansvaret for basishjelpemidler 
til kommunene vil utøse et behov for en forsterket satsning på kompetanse på førstelinjenivå.  
 
Sammendrag  
Utvalget anbefaler å justere dagens hovedmodell. Det er foreslått endringer i dagens 
organisering, finansiering og regelverk. De viktigste reformbehovene er: 

- behov for brukermedvirkning, større valgfrihet og forenkling 
- behov for et mer robust og fleksibelt system i lys av den demografiske utviklingen, 

endringer i sykdomsbilde og den teknologiske utviklingen 
- behov for harmonisering av virkemidler for å oppnå mer helhetlige løsninger 
- behov for en bedre arbeidsretting av virkemidler på hjelpemiddelområdet – flere 

personer med funksjonsnedsettelse i arbeid og utdanning  
- behov for kompetanseløft, satsning og forskning, utvikling og innovasjon. 

 
 



 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Usikkert 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 12.08.2010 
 
 
 
Per Johannessen /s/                                            Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                       enhetsleder  
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Sak 97/10    Årsberetning 2009 - Lambertseter frivllighetssentral  
 
Arkivsak: 201000677 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 86/10  
Eldrerådet 30.08.10 65/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 68/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 65/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 97/10  
 
 
ÅRSBERETNING 2009 - LAMBERTSETER FRIVLLIGHETSSENTRAL  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
 



SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsberetning med regnskap for 2009 – Lambertseter frivillighetssentral. 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Lambertseter Frivillighetssentral har fremlagt sin årsberetning for 2009. Åreberetningen 
redegjør for driften av frivillighetssentralen for 2009. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Lambertseter frivillighetssentral mottok driftsstøtte fra bydelen i 2009 på kr. 140 000,- 
I tillegg fikk de bevilget kr. 20 000,- til støtte ved arrangering av ”Bydelsdagene”. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ingen 
 
Sammendrag  
Lambertseter Frivillighetssentral har lagt frem sin årsberetning med regnskap for 2009. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 16.06.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                 Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                       enhetsleder 
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Sak 98/10    Årsrapport og regnskap - Nordstrand seniorsenter 2009  
 
Arkivsak: 200400269 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 87/10  
Eldrerådet 30.08.10 66/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 69/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 66/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 98/10  
 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP - NORDSTRAND SENIORSENTER 2009  
 
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 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Nordstrand seniorsenter 2009 tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
 Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Et svært godt tilbud. Det beklages at aktiviteter lagt til kjellerlokale med adkomst via trapp  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende merknader: 
Et svært godt tilbud. Det beklages at aktiviteter lagt til kjellerlokale med adkomst via trapp  



 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsrapport og regnskap for 2009 – Nordstrand seniorsenter 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Nordstrand seniorsenter har fremlagt sin årsrapport for 2009. Årsrapporten er en 
oppsummeringen av driften ved seniorsenteret for 2009. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Seniorsenteret mottok driftsstøtte fra bydelen i 2009 på kr. 1 325 000,-. I tillegg dekker bydelen 
husleien pålydende kr. 914 820,-  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ingen 
 
Sammendrag  
Årsrapport for 2009 fra Nordstrand seniorsenter er lagt frem av seniorsenteret. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 25.06.2010 
 
 
 
 
 
 
Per Johannessen /s/                                                               Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                                       enhetsleder 
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Sak 99/10    Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
22.04.2010  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 88/10  
Eldrerådet 30.08.10 67/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 70/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 67/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 99/10  
 
 
TILSYNSRAPPORT MIDTÅSENHJEMMET - ANMELDT TILSYN 22.04.2010  
 
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 anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010  til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 



 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet, mottatt 29.04.2010. 
2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt  23.06.2010. 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 2. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 1 uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet, (16.03.2010). 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010.  
Daglig leder ved hjemmet informerte om de administrative endringene som er gjennomført 
etter at Adecco Helse overtok driften 22.01.2010. Bemanningen er i noe grad økt, og 
administrative oppgaver er overført fra avdeling/post- nivå til leder. Den endringen som 
nåværende ledelse har gjennomført ved at administrative funksjoner er sentralisert, har frigjort 
tid for sykepleierne på avdelingsnivå.  
Det er registrert behov for å bedre norskkunnskapene for en del ansatte. Norskopplæringen blir 
derfor videreført. 
Gode fysiske omgivelser gjør at dette sykehjemmet generelt fremstår med god kvalitet. 
Standard på renhold og inventar synes fortsatt gjennomgående god. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Sykehjemsetaten merker seg at det ikke ble registrert vesentlige avvik, samt at sykefraværet i 
mars 2010 kun var på 4,1%. 
 
Sykehjemsetaten tar for øvrig rapporten til orientering. 
 
Oslo, 12.08.2010 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 100/10  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 05.05.2010  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 23.08.10 89/10  
Eldrerådet 30.08.10 68/10  
Rådet for funksjonshemmede 30.08.10 71/10  
Helse- og sosialkomite 30.08.10 68/10  
Bydelsutvalget 09.09.10 100/10  
 
 
TILSYNSRAPPORT LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM - ANMELDT 
TILSYN 05.05.2010  
 
 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 05.05.2010  
til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  
Sansehage er noe eldrerådet stiller seg meget positivt til. 
Det må avvikles dobbeltrom. 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 



 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Sansehage er noe eldrerådet stiller seg meget positivt til. 
Det må avvikles dobbeltrom. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 

SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, mottatt 
12.05.2010. 

2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt  23.06.2010. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, 05.05.2010. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 2. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 1 uanmeldt tilsyn på Lambertseter alders- og sykehjem, 15.02.2010. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, 05.05.2010.  
Driften av hjemmet pr. 01.02.2010 er overtatt av Aleris. Overgangen til ny drifter har gått bra. 
Gode rutiner fra forrige selskap videreføres.  
Institusjonen har hatt grunnleggende brannopplæring av 120 ansatte. Det er anskaffet ny buss 
med rullestolkapasitet. 
Sansehage er et stort ønske fra brukere og ledelse ved hjemmet. 
Bygningen bærer preg av slitasje og deler av inventaret er modent for utskifting. Det er fortsatt 
10 dobbeltrom på kortidsavdelingen. 
Tilsynsutvalget fikk gode tilbakemeldinger på personal og ledelse ved hjemmet. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
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Ytterligere vurdering 
Sykehjemsetaten arbeider med å avvikle alle dobbeltrom på sikt.  
Sykehjemmet og sykehjemsetaten er i dialog om utskifting av defekt og utslitt inventar. 
9 postkjøkken vil bli skiftet ut.  
Sykehjemmet vil søke om midler til opprettelse av sansehage.  
Hjemmet vil også ta opp kvaliteten på renhold med leverandøren. 
 
Sykehjemsetaten tar for øvrig rapporten til orientering. 
 
 
 
 
Oslo, 28.07.2010 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
  
 
 



 

Sak 101/10  Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 09.09.10 101/10  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
 
Saksutredning 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     23.08.2010     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   31.08.2010 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  31.08.2010 
 
Helse- og sosialkomiteen    30.08.2010 
 
Eldrerådet      30.08.2010 
 
Ungdomsrådet       30.08.2010 
 
Rådet for funksjonshemmede    30.08.2010 
 
 
 
Oslo, 23.08.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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Protokoll 5/10 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen,  Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 31. august 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Erik A. Telnes (SV) 
Øystein A. Larsen (H) 
Bjørg Rolland (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
 


 


   
Forfall: Anne Marie Donati (A)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime: 


- Lars Ivar Sandboe, leder av Ljans Vel, orienterte om Ljansbadet, som behandles i sak 
40/10. Han orienterte om hvordan stedet drives for medlemskontingent, og at krav om 
allmenn tilgjengelighet er problematisk. Mette Hübert deltok også med orientering om 
hvordan stedet fungerer som en møteplass. 


- Øyvind Kristoffersen representerte Fellesutvalget for vellene i bydelen og snakket om 
Ekebergsletta, som behandles i sak 37/10. I tillegg til flere konkrete forslag mente han 
at planen burde avvises, at planforslaget var mangelfullt utredet og at det var gitt 
dårlig varsling. 


 
 
 
 
 







 
Informasjon  


- Jan Nordahl orienterte om at det nå er inngått kontrakt med landskapsarkitektfirma om 
prosjektering av gangvei/tursti mellom Nordstrandveien og Breidablikkveien. 
Prosjekteringsarbeidet er i gang og organisasjoner vil bli kontaktet med henblikk på 
bidrag til fullfinansiering. 


- BU-leder Sigbjørn Odden var til stede i begynnelsen av møtet og ga en kort 
orientering om arbeid med trafikkplan og planforslag for Ekebergsletta. 


 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 33 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 31.08.2010 - byutvikling, miljø og 
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Sak 33 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
31.08.2010 - byutvikling, miljø og samferdselskomite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 31.08.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Det ble lagt fram en tilleggssak som ble omdelt på møtet, Ljabruveien 30 – søknad om 
dispensasjon. Saken ble vedtatt behandlet som sak 45/10 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med behandling av en tilleggssak, 
sak 45/10 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 31.08.10 godkjennes med en tilleggssak, sak 45/10 
 
 
 


 Sak 34 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2010 - 
byutvikling, miljø og samferdselskomite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 08.06.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 08.06.10 godkjennes 
 
 
 


 Sak 35 /10  Avviksrapport mai 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 36 /10  Avviksrapport juni 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 juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 37 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for 
bevaring og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange 
interesser på en balansert måte. 


2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for 
alternativ 2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. 


3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre 
side av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side 
av veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og 
færre utkjørsler til Ekebergveien. 


4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 


5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 


6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 







nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 


7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten 
av at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med 
fast dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 


8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 


9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til 
og fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 


10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i 
flere år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og 
deres familier.  


11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom 
det blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Nils Martin Espegren (KrF) og Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag i 
punkt 2: 
2  ”…Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper” 
 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 11, og bydelsdirektørens 
punkt 11 blir punkt 16: 
 


11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører 
fortregning av eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser 
alternativ plassering av nevnte rugbybane 


 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 12: 


12. Bydelsutvalget ber om vurdering av alternativ plassering av bomstasjon for å: 
a) optimalisere bruken av det planlagte parkeringsareal 
b) unngå å dele Ekebergsletta i 2 soner – utenfor og innenfor bomringen 


 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 13: 


13. NIMI og EKT’s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer 
i parkeringsareal 


 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 14: 


14. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med 
gjerde rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 


 
KrF, H og FrP fremmet følgende fellesforslag/tilleggsforslag, nytt punkt 15: 


15  a)  Innspill fra berørte naboer kan tyde på at varslingsplikten ikke er fulgt opp 
     b)  Bydelsutvalget understreker betydningen av at behandlingen av forslag til 


reguleringsplan sikrer at alle berørte naboer får løpende informasjon om saken og 
anledning til å uttale seg i god tid før endelig vedtak. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1 – 11 med følgende 
endring/tillegg: 
Punkt 2: Nils Martin Espegren (KrF) og Svein Erik Aldal (FrP) tilleggsforslag om tilføyelse 
av setning: ”… Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper” ble enstemmig vedtatt 
Øystein A. Larsens (H) forslag om at bydelsdirektørens punkt 11 endres til punkt 16, jfr. hans 
forslag til nytt punkt 11, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 11: Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag, nytt punkt 11, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 12. Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag, nytt punkt 12, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 13: Nils Martin Espegrens (KrF) tilleggsforslag, nytt punkt 13, ble enstemmig 
vedtatt 
Nytt punkt 14: Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag, nytt punkt 14, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 15: KrF, H og FrP’s fellesforslag/tilleggsforslag, nytt punkt 15, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette ble BMS-komiteens vedtak, innstilling ovenfor bydelsutvalget, som følger: 


1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for 
bevaring og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange 
interesser på en balansert måte. 


2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for 
alternativ 2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper. 


3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre 
side av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side 
av veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og 
færre utkjørsler til Ekebergveien. 


4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 


5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 


6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 


7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten 
av at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med 
fast dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 


8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 


9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til 
og fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 


10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i 







flere år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og 
deres familier.  


     11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører 
fortregning av eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser 
alternativ plassering av nevnte rugbybane 


12. Bydelsutvalget ber om vurdering av alternativ plassering av bomstasjon for å: 
a. optimalisere bruken av det planlagte parkeringsareal 
b. unngå å dele Ekebergsletta i 2 soner – utenfor og innenfor bomringen 


13. NIMI og EKT`s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer 
i parkeringsareal 


14. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med 
gjerde rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 


15.  a) Innspill fra berørte naboer kan tyde på at varslingsplikten ikke er fulgt opp. 
      b)  Bydelsutvalget understreker betydningen av at behandlingen av forslag til 


reguleringsplan sikrer at alle berørte naboer får løpende informasjon om saken og 
anledning til å uttale seg i god tid før endelig vedtak. 


16. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom 
det blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 


 
 
 


 Sak 38 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de 
merknader som fremkom i møtet. 


2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, 
før planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik A. Telnes (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens innstilling i punkt 1 strykes 
Punkt 2: Bydelsdirektørens innstilling i punkt 2, blir punkt 1 
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Eriks A.Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til nye punkter, punkt 2 og 3: 
 2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 
        9. september. Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 


førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 
 3.   BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
 
Votering: 
Punkt 1: Erik A. Telnes (SV) endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens 
forslag til vedtak falt 
Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 2: Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt   
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette blir BMS-komiteens vedtak, innstilling overfor bydelsutvalget, som følger: 
 


1. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, 
før planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010 


2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 9. 
september. Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 
førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 


        3.   BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
 


 
 


 Sak 39 /10  Detaljregulering E6 Sandstuveien - Ryen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt 
langs E6 mot Ryen 


2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 


3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og 
at anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i 
veiområdet 


      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og  
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 


 
Til komiteer og råd:  
Saken tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
 


 Sak 40 /10  Anmodning om uttalelse om planer for Ljansbadet 
sandstrand og brygge 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 


2. Bydelsutvalget mener at tre forhold må avklares konkret i forkant av videre 
saksbehandling: 


a) Det må avklares konkret hvordan innpassingen av en kyststi/turvei kan 
gjennomføres. 


b) Tiltakshaver må avklare hvordan hensynet til allmenn ferdsel og 
tilgjengelighet tenkes løst. 


c) Det må avklares konkret hvordan krav til universell utforming tenkes løst. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende endringsforslag, punkt 2 og 3: 


2. Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en 
god utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 


3. Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for 
kyststi, behandles separat 


 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende endringsforslag, nytt punkt 4, erstatning for 
bydelsdirektørens punkt 2 b: 
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4.   Tiltakshaver må avklare hvordan Friluftslovens bestemmelser ivaretas med hensyn til 
bruken av området 


 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Øystein A. Larsens (H) endringsforslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 V, 1 H, 2 FrP).   
Punkt 3: Øystein A. Larsens (H) endringsforslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 V, 1 H, 2 FrP).   
Punkt 4:  Nils Martin Espegrens (KrF) forslag, nytt punkt 4, fikk 2 stemmer (1 KrF, 1 SV) og 


falt  
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette blir BMS-vedtak , innstilling ovenfor bydelsutvalget som følger: 


1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 


2. Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en 
god utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 


3. Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for 
kyststi, behandles separat 


 
 
 


 Sak 41 /10  Igangsatt detaljregulering for Sæter - Nordstrand 
lokalsenter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 
ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 


2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.12.09, at ingen boenheter 
skal ha mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til 
grunn for knutepunktet Sæter. 


3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 


      4)   Saken sendes byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til 
orientering 


 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
 


 Sak 42 /10  Bydel Nordstrand som forsøksbydel for drift av lokale 
veier 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at bydelen trekker seg ut av forsøksprosjektet med ansvar 
for kommunale veier. Bydelsdirektøren informerer byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og 
næring 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 43 /10  Endringer i politivedtekt for Oslo kommune 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand støtter de forslagene til endring i politivedtekt for Oslo kommune som er 
fremlagt 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 44 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering 
 
 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 


 Sak 45 /10  Ljabruveien 30 – søknad om dispensasjon 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det anbefales at søknad om dispensasjon fra formålet bolig til kontor innvilges. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 
 
Oslo, 01.09.2010 
 
 
 
Møtet hevet kl. 22.30 
 
 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
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		Saken tas til orientering
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		Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering










 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/10 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 30. august 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) 


 


   
Forfall: Lise Tostrup Setek (A)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 
 


- Helse og sosialkomiteen ønsker informasjon om følgende temaer i løpet av høsten 
2010:  


- 11.10.2010:   Helse og sosialkomiteens møte ønskes avholdt på Nordstrand 
seniorsenter. Informasjon ønskes fra representant der, spesielt i forhold til registrering 
av brukere. Komitèleder tar kontakt med eldresenteret for avtale. 


 
 -    8.11.2010:   Gjennomgang av EK (elektronisk kvalitetshåndbok) på møtet  
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Sak 58 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
30.08.2010 - helse- og sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.08.10 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 30.08.10 godkjennes 
 
 
 


 Sak 59 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.2010 - Helse- 
og sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 07.06.2010 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 07.06.2010 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 60 /10  Avviksrapport mai 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 61 /10  Avviksrapport juni 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 
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Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 


 


 Sak 62 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 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 tiltres 
 
 
 


 Sak 63 /10  Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse, likeverd og 
inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
   
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1.  Bydel N ordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets  anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av   
   rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
  rammefinansiering må det tas høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse og sosialkomiteens behandling 
Helse og sosialkomiteen hadde følgende to bemerkninger i saken: 


- Helse og sosialkomiteen ønsker avklaring på om dette gjelder bydelsnivå eller sentralt 
i Oslo kommune 


- Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for bydelen? 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med to merknader 
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Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 


- Helse og sosialkomiteen ønsker avklaring på om dette gjelder bydelsnivå eller sentralt 
i Oslo kommune 


- Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for bydelen? 
 
 
 


 Sak 64 /10  Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Lille 
Persille Lambertseter Langbølgen 9 - tegninger 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i 


- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Lille Persille Lambertseter bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. Som omsøkt, settes 
grense for skjenking inne til kl 00.30 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse og sosialkomiteens behandling 
Helse og sosialkomiteen hadde følgende bemerkning i saken: 


- Helse og sosialkomiteen vil bemerke at vedlagte kart var uklart 
 
- Frode Woldsund (KrF) bemerket følgende: 


Mener det blir feil å skrive at det ikke har noen økonomiske konsekvenser for bydelen 
da dette ikke er utredet. Dette være seg positivt eller negativt. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt, med følgende merknad: 


- Helse og sosialkomiteen vil bemerke at vedlagte kart var uklart 
 
 
 
 
 
 







 Sak 65 /10  Årsberetning 2009 - Lambertseter frivllighetssentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral 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 tas til orientering 
 
 
 


 Sak 66 /10  Årsrapport og regnskap - Nordstrand seniorsenter 2009 
 
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 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Nordstrand seniorsenter 2009 tas til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
 
 


 Sak 67 /10  Tilsynsrapport  Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
22.04.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010  til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 







 Sak 68 /10  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 05.05.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 
05.05.2010  til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
Møtet hevet kl. 21.00 
  
 
Oslo, 01.09.2010 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse og sosialkomiteen 


 8





		Protokoll 6/10
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Protokoll 6/10 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 23. august 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Steinar Andersen (A) 
Liv Lønnum (FrP) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Erik A. Telnes (SV) - observatør 


 


   
Forfall: Ulf Stigen (FrP) 


Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 


 


   
Som vara møtte: Liv Lønnum (FrP) 


Anne Louise Hübert (KrF) 
 


   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:         Ingen til stede 
 
Informasjon:  
Bydelsdirektør Per Johannessen orienterte om følgende: 
-      Legehjemler i bydelen 
-      Invitasjon til politikerne om å besøke de 4 eldresenterene i bydelen under arrangering av 


bydelsdagene i september 
 
Eventuelt:              Ingen saker 
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Sak 73 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
23.08.2010 - arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 23.08.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
En tilleggsak -Søknad om serverings- og skjenkebevilling – Lille Persille Lambertseter, 
Langbølgen 9 – ble behandlet som sak 90/10. 
For øvrig ble ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en tilleggssak, sak 90/10 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 23.08.10 godkjennes med en tilleggssak, sak 
90/10 
 
 
 


 Sak 74 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 31.05.2010 - 
arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 31.05.2010 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 31.05.2010 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 75 /10  Avviksrapport mai 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand 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: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
 
 


 Sak 76 /10  Avviksrapport juni 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 juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
 
 


 Sak 77 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for 
bevaring og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange 
interesser på en balansert måte. 


2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for 
alternativ 2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. 


3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre 
side av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side 
av veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og 
færre utkjørsler til Ekebergveien. 


4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 







5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 


6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 


7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten 
av at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med 
fast dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 


8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 


9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til 
og fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 


10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i 
flere år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og 
deres familier.  


11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom 
det blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 78 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de 
merknader som fremkom i møtet. 


2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, 
før planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 79 /10  Detaljregulering E6 Sandstuveien - Ryen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt 
langs E6 mot Ryen 


2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 


3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og 
at anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i 
veiområdet 


      4)  Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede,  byutvikling, miljø og 
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 


 
Til komiteer og råd:  
Saken tas til orientering 
 
 







Til bydelsutvalget: 
Saken 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: 


1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt 
langs E6 mot Ryen 


2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 


3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og 
at anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i 
veiområdet 


      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og 
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 


 
 
 


 Sak 80 /10  Anmodning om uttalelse om planer for Ljansbadet 
sandstrand og brygge 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 


2. Bydelsutvalget mener at tre forhold må avklares konkret i forkant av videre 
saksbehandling: 


a) Det må avklares konkret hvordan innpassingen av en kyststi/turvei kan 
gjennomføres. 


b) Tiltakshaver må avklare hvordan hensynet til allmenn ferdsel og 
tilgjengelighet tenkes løst. 


c) Det må avklares konkret hvordan krav til universell utforming tenkes løst. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i BUK-komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i BUK-komiteen 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 81 /10  Igangsatt detaljregulering for Sæter - Nordstrand 
lokalsenter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 
ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 


2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.12.09, at ingen boenheter 
skal ha mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til 
grunn for knutepunktet Sæter. 


3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 


4) Saken sendes byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til 
orientering 


 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak 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: 
1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 


ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 
2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.12.09, at ingen boenheter 


skal ha mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til 
grunn for knutepunktet Sæter. 


3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 


4) Saken sendes byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til 
orientering 


 
 
 


 Sak 82 /10  Bydel Nordstrand som forsøksbydel for drift av lokale 
veier 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at bydelen trekker seg ut av forsøksprosjektet med ansvar 
for kommunale veier. Bydelsdirektøren informerer byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og 
næring 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
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 Sak 83 /10  Endringer i politivedtekt for Oslo kommune 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand støtter de forslagene til endring i politivedtekt for Oslo kommune som er 
fremlagt 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 84 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 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: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 85 /10  Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse,likeverd og 
inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
   
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
1.  Bydel N ordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av   
    rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
    rammefinansiering må det taes høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 86 /10  Årsberetning 2009 - Lambertseter frivllighetssentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral 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: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 87 /10  Årsrapport og regnskap - Nordstrand seniorsenter 2009 
 
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 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Nordstrand seniorsenter 2009 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: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
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 Sak 88 /10  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
22.04.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010  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: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 89 /10  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 05.05.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 
05.05.2010  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: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 


 Sak 90 /10  Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Lille 
Persille Lambertseter Langbølgen 9 - tegninger 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Lille Persille Lambertseter bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. Som omsøkt, settes 
grense for skjenking inne til kl 00.30 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19.55 
  
 
 
 
Oslo, 23.08.2010 
 
 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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 Bydel Nordstrand 
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|Protokoll 6/10 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 31. august 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Martin Kirkengen (V) 
Andreas Bareid (H) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:      Ingen fremmøtte  
 
Informasjon:  
Orientering om barnehagesituasjonen: 


- Radarveien barnehage - forsinket oppstart 
- Rekruttering - mangel på førskolelærere i bydelens barnehager 
- Status hovedopptak 2010: Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass har fått tilbud 


om plass 
- Oppstart av Akademiet for pedagogisk ledere i kommunale og private barnehager 


 
Eventuelt:    Ingen saker 
 
 
 







 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 34 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 31.08.2010 - Barn, ungdom og 


kultur komite .......................................................................................................... 1 
Sak 35 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2010 - Barn, ungdom og kultur komite 1 
Sak 36 /10  Avviksrapport mai 2010 Bydel Nordstrand ............................................................ 1 
Sak 37 /10  Avviksrapport juni 2010 Bydel Nordstrand............................................................ 2 
Sak 38 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark .................................................... 3 
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Sak 40 /10  Anmodning om uttalelse om planer for Ljansbadet sandstrand og brygge............. 5 
Sak 41 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 6 
Sak 42 /10  Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse,likeverd og inkludering - et helhetlig 


hjelpemiddeltilbud.................................................................................................. 7 
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Sak 34 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 31.08.2010 
- Barn, ungdom og kultur komite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 31.08.2010 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 31.08.2010 godkjennes 
 
 
 


 Sak 35 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2010 - Barn, 
ungdom og kultur komite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 08.06.2010 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 08.06.2010 godkjennes 
 
 
 


 Sak 36 /10  Avviksrapport mai 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 37 /10  Avviksrapport juni 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 juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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 Sak 38 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring 
og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange interesser 
på en balansert måte. 


2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for alternativ 
2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. 


3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre side 
av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side av 
veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og færre 
utkjørsler til Ekebergveien. 


4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 


5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 


6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 


7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten av 
at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med fast 
dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 


8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 


9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og 
fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 







10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i flere 
år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og deres 
familier.  


11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom det 
blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak i bydelsutvalget,  
punkt 2: 
2. Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig i mot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). BUK-
komiteen presiserer at dette ønsket opprettholdes og et eventuelt klubbhus vil være i strid med 
dette. 
Med hensyn til selve banens plassering, går BUK-komiteen inn for alternativ 2, som plasserer 
banen vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
BUK-komiteen fremmet følgende tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 7: 
7: ” Denne må sikres mot bilkjøring” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt, med unntak fra 
endring i punkt 2 og tillegg i punkt 7. 
Kjersti Bagle-Tennebø’s (H) endringsforslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
BUK-komiteens tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 7, ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt i punktene 1, 3-6, 8-11 
 
Punkt 2: Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig i mot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). 
BUK-komiteen presiserer at dette ønsket opprettholdes og et eventuelt klubbhus vil være i strid 
med dette. 
Med hensyn til selve banens plassering, går BUK-komiteent inn for alternativ 2, som plasserer 
banen vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
Punkt 7: ” …… Denne må sikres mot bilkjøring” 
 
 


 Sak 39 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de 
merknader som fremkom i møtet. 


2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, før 
planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i november 
2010. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
 
Punkt 1 strykes 
Punkt 2: BUK-komiteen ser trafikkplanen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i 
bydelen, før planen revideres og legges fram for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010 
 
Votering: 
Knut Hedemann’s (A) endringsforslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Punkt 1 strykes 
Punkt 2: BUK-komiteen ser trafikkplanen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i 
bydelen, før planen revideres og legges fram for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010 
 
 
 


 Sak 40 /10  Anmodning om uttalelse om planer for Ljansbadet 
sandstrand og brygge 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 


 







 
2. Bydelsutvalget mener at tre forhold må avklares konkret i forkant av videre 


saksbehandling: 
a) Det må avklares konkret hvordan innpassingen av en kyststi/turvei kan 


gjennomføres. 
b) Tiltakshaver må avklare hvordan hensynet til allmenn ferdsel og tilgjengelighet 


tenkes løst. 
c) Det må avklares konkret hvordan krav til universell utforming tenkes løst. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: 


a) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
b) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (1 A, 1 V, 2 H, 1 FrP, 1 


SV). 1 stemte i mot (KrF) 
c) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 
 


 Sak 41 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
  
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 
 
 
 


 Sak 42 /10  Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse, likeverd og 
inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
   
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1.  Bydel N ordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av 
    rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
    rammefinansiering må det tas høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
  
 
 
 
Oslo, 01.09.2010 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn, ungdom og kulturkomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/10 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 30. august 2010 kl. 10.00     
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Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


Petter A. Mathisen 
Per Fagerlid 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Else Martol Hansen 
Einar Kjosmoen 
 


 


Forfall: Harry Olsen 
Bodil Finsrud Nielsen 
 


 


   
Som vara møtte: Einar Kjosmoen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
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Sak 55 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.08.10 - 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.08.10 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 30.08.10 godkjennes 
 
 


 Sak 56 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.10 - Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 07.06.10 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 07.06.10 godkjennes 
 
 


 Sak 57 /10  Avviksrapport mai 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 


  


Sak 58 /10  Avviksrapport juni 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 juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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 Sak 59 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for 
bevaring og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange 
interesser på en balansert måte. 


2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for 
alternativ 2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. 


3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre 
side av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side 
av veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og 
færre utkjørsler til Ekebergveien. 


4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 


5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 


6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 


7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten 
av at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med 
fast dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 







8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 


9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til 
og fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 


10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i 
flere år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og 
deres familier.  


11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom 
det blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 


 


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


 Sak 60 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de 
merknader som fremkom i møtet. 


2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, 
før planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  


- Skole/barnehage: Det opparbeides sluse for avstiging av barn, slik at bilene får en 
egen plass til å slippe av barna. Skolene anbefaler at ikke barn kjøres til skolene 


- Opprettholde bussrutene 23 og 24 anbefales sterkt 
- Sone alternativ 2 anbefales ikke. Forbedrer ikke transportmuligheten. Må ta hensyn til 


de som bor i bydelen. Mer kollektiv og bredere veier 
- Bomprosjektet skal avvises mener eldrerådet 
- Villaeierne anvises å benytte og ha bil på egen tomt 
- Kollektivtilbudet - anbefales sterkt at det sees på tverrgående buss forbindelse som 


går minimum 30 minutters ruter 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 


- Skole/barnehage: Det opparbeides sluse for avstiging av barn, slik at bilene får en 
egen plass til å slippe av barna. Skolene anbefaler at ikke barn kjøres til skolene 


- Opprettholde bussrutene 23 og 24 anbefales sterkt 
- Sone alternativ 2 anbefales ikke. Forbedrer ikke transportmuligheten. Må ta hensyn til 


de som bor i bydelen. Mer kollektiv og bredere veier 
- Bomprosjektet skal avvises mener eldrerådet 
- Villaeierne anvises å benytte og ha bil på egen tomt 
- Kollektivtilbudet - anbefales sterkt at det sees på tverrgående buss forbindelse som 


går minimum 30 minutters ruter 
 
 
 


 Sak 61 /10  Detaljregulering E6 Sandstuveien - Ryen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt 
langs E6 mot Ryen 


2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 


3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og 
at anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i 
veiområdet 


      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og  
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 


 
 
 
 
 







Til komiteer og råd:  
Saken tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 


 Sak 62 /10  Endringer i politivedtekt for Oslo kommune 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand støtter de forslagene til endring i politivedtekt for Oslo kommune som er 
fremlagt 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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 Sak 63 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 


 Sak 64 /10  Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse, likeverd og 
inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 







Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
   
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1.  Bydel N ordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets  anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av   
   rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
  rammefinansiering må det taes høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 


 Sak 65 /10  Årsberetning 2009 - Lambertseter frivllighetssentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
 


 Sak 66 /10  Årsrapport og regnskap - Nordstrand seniorsenter 2009 
 
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 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Nordstrand seniorsenter 2009 tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
 


 Sak 67 /10  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
22.04.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010  til 
orientering. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 


  


Sak 68 /10  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 5.5.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 5.5.2010 
til orientering. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  
Sansehage er noe eldrerådet stiller seg meget positivt til. 
Det må avvikles dobbeltrom. 
 
 
Votering: 
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Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Sansehage er noe eldrerådet stiller seg meget positivt til. 
Det må avvikles dobbeltrom. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Oslo, 30.08.2010 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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Protokoll 6/10 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  


Møtetid: Mandag 30. august 2010 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Henrik Hortemo, UR-leder  
   
Tilstede: Herman Isaksen 


 Henrik Hortemo 
 Asmae AmSlkhir 
Oda Sundal 
 Astrid Brakstad 


 


   
Forfall: Olav Kvalsvik 


Erik Skagen 
 


   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 


A. Nordstrand Vel har utfordret UR til å komme med forslag til tiltak mot hærverk og 
tagging. Dette skal bli drøftet ved neste cafédialogmøte i vinter. 


B. Nordstrand Vel har gitt UR en benk, og ønsker forslag til hvor i bydelen denne skal 
plasseres. 


C. UR jobber med å finne saker til Ungdommens Nasjonalforsamling 
D. Vanndispensere: UR ønsker å gi en vanndispenser til de skolene som ikke har dette fra 


før. Forslaget skal utredes og pris skal innhentes av Henrik Hortemo 
E. UR ønsker å synliggjøre seg mer. Mer aktiv bruk av Facebook er en strategi som skal 


utprøves, samt at representantene tar med seg diskusjonene fra rådet og inn i elevråd 
og skoler. 







F. Ruter: UR ønsker flere sanntidsdisplayer i bydelen, samt at buss- og trikkesjåfører skal 
være utstyrt med stempel som skoleelever kan få ved forsinkelser. Dette skal fungere 
som dokumentasjon på ufrivillig forsentkomming på skolene. 


G. Søknad: Festivalen Summersplash har søkt rådet om 15.000 kroner. Dette synes rådet 
var en for høy sum siden det ikke er et arrangement kun for bydelens ungdommer. De 
ønsker imidlertid å gi festivalen 5000 kroner, mot at festivalledelsen forplikter seg til å 
markedsføre festivalen godt i vår bydel. 


 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 28 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.08.10- Ungdomsrådet............. 1 
Sak 29 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.10 - Ungdomsrådet ............................... 1 
Sak 30 /10  Avviksrapport mai 2010 Bydel Nordstrand ............................................................ 1 
Sak 31 /10  Avviksrapport juni 2010 Bydel Nordstrand............................................................ 2 
Sak 32 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark .................................................... 3 
Sak 33 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand........................................................................... 4 
Sak 34 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 5 
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Sak 28 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.08.10- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.08.10 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 30.08.10 godkjennes 
 


 Sak 29 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.10 - 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 07.06.10 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


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


Protokoll fra møte 07.06.10 godkjennes 
 
 


 Sak 30 /10  Avviksrapport mai 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


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


 


 Sak 31 /10  Avviksrapport juni 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 juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 32 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for 
bevaring og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange 
interesser på en balansert måte. 


2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for 
alternativ 2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. 


3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre 
side av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side 
av veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og 
færre utkjørsler til Ekebergveien. 


4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 


5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 


6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 







nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 


7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten 
av at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med 
fast dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 


8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 


9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til 
og fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 


10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i 
flere år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og 
deres familier.  


11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom 
det blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
- UR mener at minigolfbanen bør få drive sin virksomhet i sin nåværende form med gjerder. 
Bydelens og byens barn og unge bruker anlegget i stor grad, og ofte i store grupper. Hensynet 
til dette bør etter UR’s mening gå foran reguleringsplanens estetiske behov. 
 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
UR mener at minigolfbanen bør få drive sin virksomhet i sin nåværende form med gjerder. 
Bydelens og byens barn og unge bruker anlegget i stor grad, og ofte i store grupper. Hensynet 
til dette bør etter UR’s mening gå foran reguleringsplanens estetiske behov 


  


Sak 33 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de 
merknader som fremkom i møtet. 


2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, 
før planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
UR mener at en sammenhengende sykkeltrase i bydelen må forbindes med alle skolene i 
bydelen. 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
UR mener at en sammenhengende sykkeltrase i bydelen må forbindes med alle skolene i 
bydelen. 
 
 


 Sak 34 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
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: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
  
 
 
 
 
 
Oslo, 01.09.2010 
 
Sindre Berge 
leder av ungdomsrådet 
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Protokoll 6/10 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 30. august 2010 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


Irene Sehested Grønaas 
Hilde Marie Hansen 
Hans Lund 


 


   
Forfall: Grethe Ann Wadsworth 


 
 


   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Ann Kristin Jøntvedt  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 58 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.08.10 - Rådet for 


funksjonshemmede................................................................................................. 1 
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Sak 58 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.08.10 - 
Rådet for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.08.10 godkjennes 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 30.08.10 godkjennes 
 


  


Sak 59 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.10 - Rådet for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 07.06.10 godkjennes 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møte 07.06.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 60 /10  Avviksrapport mai 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 mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


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


 Sak 61 /10  Avviksrapport juni 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 
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Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


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


 Sak 62 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for 
bevaring og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange 
interesser på en balansert måte. 


2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for 
alternativ 2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. 


3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre 
side av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side 
av veien.  Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og 
færre utkjørsler til Ekebergveien. 







4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 


5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 


6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 


7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten 
av at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med 
fast dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 


8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 


9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til 
og fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 


10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i 
flere år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og 
deres familier.  


11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom 
det blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 


 


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


 Sak 63 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de 
merknader som fremkom i møtet. 


2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, 
før planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i 
november 2010. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rff  peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at 
flere slike plasser innpasses i planen på slike steder der slike plasser i dag ikke er plassert. 
Spesielt viktig er dette ved butikker og behandlingssteder. 
Rff avventer den endelige behandling. Forøvrig støttes det fremlagte forslag.   
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rff  peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at 
flere slike plasser innpasses i planen på slike steder der slike plasser i dag ikke er plassert. 
Spesielt viktig er dette ved butikker og behandlingssteder. 
Rff avventer den endelige behandling. Forøvrig støttes det fremlagte forslag.   
 
 
 


 Sak 64 /10  Detaljregulering E6 Sandstuveien - Ryen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt 
langs E6 mot Ryen 


2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 


3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og 
at anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i 
veiområdet 


      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og  
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 


 
 
Til komiteer og råd:  







Saken tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 


 Sak 65 /10  Endringer i politivedtekt for Oslo kommune 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand støtter de forslagene til endring i politivedtekt for Oslo kommune som er 
fremlagt 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Sak 66 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 


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


 
 
 
 
 







 


Sak 67 /10  Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse, likeverd og 
inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funkjsonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
   
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1.  Bydel N ordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets  anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av   
   rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
  rammefinansiering må det tas høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rff peker på at ett av hovedmålene for hjelpemiddelområdet slik det fremkommer i  St.meld nr 
40 (2001-2002) er Brukeren må bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det 
samme tilbudet uavhengig av bosted.   Variasjon i de enkelte bydelers økonomi må ikke føre 
til forskjellsbehandling  avhengig av hvilken bydel man tilhører.  Ordningen bør derfor være 
sentralt finansiert.   
Intensjonene i forslagene i NOU støttes, men man avventer de enkelte detaljregler. 
 
Rff anbefaler forøvrig bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rff peker på at ett av hovedmålene for hjelpemiddelområdet slik det fremkommer i St.meld nr 
40 (2001-2002) er Brukeren må bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det 
samme tilbudet uavhengig av bosted.   Variasjon i de enkelte bydelers økonomi må ikke føre 
til forskjellsbehandling avhengig av hvilken bydel man tilhører.  Ordningen bør derfor være 
sentralt finansiert.   
Intensjonene i forslagene i NOU støttes, men man avventer de enkelte detaljregler. 
 
Rff anbefaler forøvrig bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
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 Sak 68 /10  Årsberetning 2009 - Lambertseter frivllighetssentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
 


 Sak 69 /10  Årsrapport og regnskap - Nordstrand seniorsenter 2009 
 
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 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Nordstrand seniorsenter 2009 tas til orientering 
 







 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Et svært godt tilbud. Det beklages at aktiviteter lagt til kjellerlokale med adkomst via trapp  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende merknader: 
Et svært godt tilbud. Det beklages at aktiviteter lagt til kjellerlokale med adkomst via trapp  
 
 
 


 Sak 70 /10  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
22.04.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010  til 
orientering. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
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Sak 71 /10  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 05.05.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 
05.05.2010  til orientering. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
  
 
 
Oslo, 01.09.2010 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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Forord 
 
 
Dette er dokumentet som gir uttrykk for hva lokalpolitikerne i Bydel Nordstrand tror på for å 
løse eller redusere trafikkproblemene i bydelen.  
 
Bydelspolitikerne har sett at bydelen sliter med en gammel og lite tidsmessig infrastruktur, 
der verken baner, veier eller kryss er endret nevneverdig på svært lang tid. Av den grunn har 
bydelsutvalget hatt et eget utvalg, bestående av bydelspolitikere og med sekretariatbistand fra 
bydelsdirektørens kontor, som har jobbet med trafikkspørsmål. Arbeidet har vært gjennomført 
uten godtgjørelse for verken møter eller befaringer. Bydelens økonomi har heller ikke tillatt 
bruk av konsulentbistand. 
 
Man finner dermed ikke konsulentrapporter med beregninger, kalkyler og statistikk. Det man 
derimot finner, er en politisk plattform – som bygger på lang erfaring, god lokalkunnskap og 
tett kontakt med bydelens innbyggere, virksomheter og organisasjoner. De grepene som 
foreslås i denne trafikkplanen må utredes nærmere på detaljnivå.  
 
De grep og tiltak som foreslås i planen henger sammen og angir en ønsket retning for årene 
som kommer. Noen av tiltakene er opplagt en del år frem i tid på grunn av prosjektering, 
regulering, beslutningsprosesser og – ikke minst – finansiering. Eksempler på dette er 
hovedveianlegg, tunneler, store kryss og omlegging av skinnegående transport. Noen tiltak 
kan i prinsippet igangsettes relativt raskt, som sikringstiltak ved skoler, etablering av 
sykkelveier og skilting. Noen tiltak henger uløselig sammen med andre tiltak, og det er 
samtidig en logisk rekkefølge i tiltakene. Eksempel på dette er reguleringstiltak som begrenser 
fremkommelighet og gjennomkjøringsmulighet. For slike tiltak må det være gjennomført 
tiltak som gjør at man ikke bare flytter problemer over til andre veier, eller hindrer 
fremkommelighet for busser, for eksempel.  
 
Representanter for bydelsutvalget og bydelsdirektørens kontor møtte bystyrets samferdsels- 
og miljøkomite den 18. mars 2010 og la frem utfordringer i bydelen sammen med planer for 
videre arbeid. På bakgrunn av dette møtet ble det avtalt at bydelens trafikkplan skulle 
oversendes samferdsels- og miljøkomiteen for videre behandling i bystyret. 
 
Det er bydelsutvalgets håp at bystyret vil slutte seg til de overordnede grepene i denne planen 
og bevilge midler til detaljutredning og gjennomføring. Videre er det bydelsutvalgets håp og 
ønske at arbeid med trafikkspørsmål i bydelen blir en vedvarende prosess, der man kan 
medvirke til utprøving av modeller og ulike reguleringstiltak. 
 
Bydelsutvalget vil med dette takke alle – både enkeltinnbyggere, grupper av innbyggere og 
foreninger/organisasjoner - som har bidratt med innspill, enten dette har vært i åpne halvtimer 
i politiske møter, ved innsending av synspunkter, ved direkte kontakter, ved befaringer eller 
annet. Ikke alle vil kjenne igjen sine synspunkter og forslag i trafikkplanen, men alt innsendt 
materiale er gjennomgått og lest. 
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Innhold 
 
1. Innledning 
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1. Innledning 
 
 
Bydel Nordstrand er en stor bydel, med sine drøyt 45.000 innbyggere. Bydelens beliggenhet 
gir stor gjennomgangstrafikk til og fra Søndre Nordstrand og kommunene lenger syd og øst i 
Follo-regionen. Bydelen har også de store transportvolumene som kommer fra utlandet på vei 
og jernbane via Sverige, foruten en nasjonal containerterminal for skipstrafikk. 
 
Bydelen er særpreget av småhusbebyggelse, lavblokker og et stort antall småveier, og flere av 
disse er lange og gjennomgående, og inviterer til gjennomgangstrafikk.  
 
Med unntak av etableringen av E6 langs bydelsgrensen i øst, har det ikke skjedd så mye innen 
transport og infrastruktur de siste 50 årene. Lambertseterbanen ble åpnet på slutten av 1950-
tallet, mens både Ekebergbanen og Østfoldbanen er atskillig eldre. Mosseveien er en av de 
gamle veiforbindelsene mellom Oslo og Østfold og Sverige, og har i nyere tid aldri fungert 
godt som hovedtransportåre. 
 
Samtidig er bydelen preget av stor havnetrafikk i Sjursøya-området og en nasjonal 
containerterminal på Ormsund – tett inntil tettbefolkede områder. Disse aktivitetene genererer 
store tungtransportvolum, foruten støy og forurensning. Sammen med den generelle økningen 
av transportbehov og de tildels lite tidsmessige løsningene på infrastruktur, mener 
bydelsutvalget i Bydel Nordstrand at tiden er inne for noen større grep og helhetlige løsninger. 
 
Arbeidet med en trafikkplan for Bydel Nordstrand bygger på den erkjennelse at vi er en del av 
en pulserende storby, og at alle bydeler har utfordringer med trafikk. Menneskers 
transportbehov vil ikke bli mindre i fremtiden, og bydelens beliggenhet vil også i fremtiden 
innebære gjennomgangstrafikk til og fra bydelens randsoner, og til og fra utlandet.  
 
Det store spørsmålet for bydelens politikere blir dermed hvordan man kan sikre at transport-
behov blir dekket på en god måte, samtidig som bydelen skal være en god bydel å bo i. 
 
I arbeid med trafikkplan vil det avdekkes noen behov for investeringer/oppgraderinger og 
noen behov for reguleringsmessige tiltak. Spesielt innen det reguleringsmessige støter man 
fort på dilemma, i og med at det som kan gi en bedre situasjon for noen, kan gjøre det mer 
tungvint eller mindre ønskelig for andre. Det har i alle sammenhenger vært lagt vekt på å 
tenke helhet ved å se på konsekvenser av tiltak. Det har også vært lagt vekt på å tenke helhet i 
den forstand at en ikke ser Bydel Nordstrand isolert.  
 
De grep og tiltak som foreslås i planen henger sammen og angir en ønsket retning for årene 
som kommer. Noen av tiltakene er opplagt en del år frem i tid på grunn av prosjektering, 
regulering, beslutningsprosesser og – ikke minst – finansiering. Eksempler på dette er 
hovedveianlegg, tunneler, store kryss og omlegging av skinnegående transport. Noen tiltak 
kan i prinsippet igangsettes relativt raskt, som sikringstiltak ved skoler, etablering av 
sykkelveier og skilting. Noen tiltak henger uløselig sammen med andre tiltak, og det er 
samtidig en logisk rekkefølge i tiltakene. Eksempel på dette er reguleringstiltak som begrenser 
fremkommelighet og gjennomkjøringsmulighet. For slike tiltak må det være gjennomført 
tiltak som gjør at man ikke bare flytter problemer over til andre veier, eller hindrer 
fremkommelighet for busser, for eksempel.  
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Bydelsutvalget har identifisert følgende fem områder som viktigst å legge innsats i: 
 


1.       Situasjonen for skole- og barnehagebarn 
2. Syklister 
3. Bydelens veinett 
4. Parkering 
5. Kollektivtilbudet 


 
Trafikkplanen er bygget opp med ett kapittel for hvert tema, kap 3 – 7, mens kap 2 gir noen 
betraktninger om tendenser og planer. 
 
 
 
 
 
 


2. Noe om den nærmeste fremtid  
    – tendenser og planer 
 
 
2.1  Generelt om tendenser 
 
Som det fremgår av kommuneplan 2008 – ”Oslo mot 2025” – er det en positiv utvikling innen 
persontransporten. På tross av sterk vekst i antall arbeidsplasser og antall bosatte i 
hovedstadsregionen, har biltrafikken i Oslo vokst moderat i forhold til resten av landet. 
Kollektivtrafikken har en meget positiv utvikling de siste årene, og det er en økt tendens til 
bruk av sykkel til og fra arbeid. Årsakene ligger nok i en kombinasjon av flere forhold:  
 


• Kollektivtransporten har fått et løft og har fått bedret pålitelighet, frekvens og 
fremkommelighet.  


• Parkeringsplasser i indre by er stadig vanskeligere å oppdrive. 
• Det er generelt en økende miljøbevissthet i befolkningen. 


 
Denne positive utviklingen er et godt utgangspunkt for å satse videre på tiltak som kan legge 
til rette for økt bruk av kollektivtransport og sykkel, at det blir trygt og oversiktlig for gående, 
og at flere velger å la bilen stå. 
 
 
I tillegg til disse nevnte tendensene, er det konkrete planer som direkte vil påvirke 
trafikkmønstre i bydelen: 
 
 
2.2 Utvikling av Holtet 
Holtet er preget av kraftig tettsteds- og knutepunktutvikling, samtidig som trafikkløsningene 
(bane, veier og kryss) hører hjemme i en annen tid (Ekebergbanen nærmer seg 100 år). 
Bydelsutvalget behandlet den 04.02.10 forslag til planskisse for Holtet, og stilte seg positiv til 
den oppryddingen av trafikkbildet som fremkom i planskissen. Imidlertid ser bydelsutvalget 
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at en helhetlig og god trafikkløsning for Holtet krever mer omfattende tiltak. Man kommer 
neppe utenom å se på den store sporveistomta på Holtet med nye øyne, jfr pkt. 6.3. 
 
2.3 Utvikling av Sæter 
Det er utarbeidet nytt planforslag for Sæter-krysset, og Bydelsutvalget behandlet dette i møte 
den 10.09.09. I skrivende stund (august 2010) er det også mottatt varsel om igangsatt 
detaljregulering for Sæter lokalsenter. Både et økt antall boliger, nytt torg og et mer attraktivt 
samlingssted vil utvilsomt generere mer trafikk. Sæterkrysset er fra før et uryddig kryss, og 
kollisjoner finner sted.  
 
2.4 Utvikling av Lambertseter 
Lambertseter er midt oppe i en kraftig utbygging, med nytt kjøpesenter, parkeringsanlegg, ny 
T-banestasjon og en rekke tilbud. Det er også planer for videre utvikling av området. I 
området finnes også skoler og barnehager, og trafikkbildet er vanskelig. Utfordringene knytter 
seg til å finne løsninger som gir nødvendig sikkerhet og et forståelig trafikkbilde for alle som 
ferdes i området – ikke minst barna. 
 
2.5 Mosseveien 
Mosseveien har lenge levd i en uavklart situasjon. Mosseveien i tunnel har vært inne i 
Nasjonal TransportPlan, men er nå ute av denne planen igjen. Eksisterende trase og fysiske 
løsning egner seg ikke til å være hovedvei, men derimot lokal samlevei og del av 
hovedsykkelveinettet. 
 
2.6 Ekebergbanen 
Ekebergbanen utredes med tanke på forlengelse fra Ljabru til Hauketo. Hauketo er fra før et 
naturlig knutepunkt mellom buss og tog, og en trikkeforbindelse vil ytterligere kunne styrke 
stedets betydning som kollektivknutepunkt. Det blir viktig å legge til rette for parkering og 
park/ride-løsninger. 
 
2.7 Follobanen og Østfoldbanen 
Nytt dobbeltspor i tunnel mellom Oslo S og Ski vil kunne avlaste eksisterende Østfoldbane 
merkbart, men først fra 2018. 
 
2.8  Planforslag for Ekeberg by- og idrettspark 
Forslaget inneholder plangrep som etablering av rundløype/turvei rundt hele det regulerte 
området (som lysløype om vinteren), etablering av nye aktiviteter, opprydding i arealbruk, 
istandsetting av Ekeberg hovedgård og generelt en tydeliggjøring av området som et offentlig 
sted for byens befolkning. Det må forventes økt antall besøkende og dermed transportvolum. 
 
2.9 Kulturminne- og skulpturparken på Ekeberg 
Det forventes at kultur- og skulpturparken på Ekeberg vil bli en attraksjon, som vil trekke et 
stort antall besøkende. Det må forventes økt transportbehov i nederste del av Kongsveien – 
både for gående, syklende, kjørende og med trikk – og der er forholdene allerede både trange 
og vanskelige. Det må også forventes trafikk via Ekebergveien. 
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3. Situasjonen for skole- og 
     barnehagebarn 


 
 
 
3.1  Dagens situasjon 
 
Bydelen er preget av mange og smale veier, hvorav flere er uten fortau. Kombinert med 
gjennomgangstrafikk i småveiene og generelt for stor trafikkbelastning i forhold til veienes 
kapasitet er trafikkbildet vanskelig og uoversiktlig for barna. Problemene forsterkes 
ytterligere ved at så mange foreldre velger å kjøre sine barn til skole og barnehage. Om 
vinteren er bildet enda mer uoversiktlig på grunn av brøytekanter. 
 
Kontakt mellom bydelens politikere og skolenes FAU’er viser svært sammenfallende 
problemstillinger: 
 


- Overganger i veier kan være så farlige at det er for risikofylt å ha skolepatrulje 
- Det mangler lysregulerte og opphøyde fotgjengeroverganger ved skolene 
- Fartsgrensen er for høy ved skolene, og parkerte biler gjør bildet uoversiktlig 
- De fysiske løsningene i veier og kryss i nærheten av skoler er av svært gammel dato 


og ikke tilrettelagt for å sikre trygge og oversiktlige forhold for barn 
- Foreldrekjøringen er et gjennomgående problem, og verst er dette i områder hvor det 


er både skole(r) og barnehage(r). 
 
 
 
 3.2  Problemer og mål 
 
Problemer 


• Boligveiene er veier som ikke er tilstrekkelig sikret, og som medfører at skoleveiene 
oppleves som utrygge, ikke minst for de små barna 


• Mange foreldre velger å kjøre barna til skole og barnehage, hvilket gir 
trafikkproblemer ved skoler og barnhager 


• Manglende trafikksikringstiltak rundt skoler og barnehager forsterker problemene 
ytterligere 


 
Hvordan vil vi ha det? 


• Vi vil at barna skal ha trygge skole- og barnehageveier 
• Vi vil ha mindre bilkjøring til og fra barnehager og skoler  
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3.3  Forslag til løsninger og tiltak  
 
 
3.3.A. Generelle løsninger og tiltak for alle skolene     
 
→ Det må være 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skole, foruten tydelig 
     skilting av at man nærmer seg en skole. 
→ Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
→ Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig å  
     kjøre barna helt til skoledøra. 
→ Kjøringen av barn til skoler og barnehager må reduseres. Skoler og barnehager må 
     bidra til dette selv, og politiet må holde regelmessige fartskontroller. 
→ Det må etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 
→ Trafikksituasjonen ved flere skoler må gjøres enklere, tryggere og mer oversiktlig. 
→ Det må tas helt spesielle hensyn til barna ved planlegging, nyetableringer og  
     omreguleringer. 
→ Ved å begrense gjennomgangstrafikken i boligveiene, jfr pkt 5.3.D, vil forholdene bli 
     bedre for barna. 
 
 
3.3.B. Spesielle løsninger og tiltak som må prioriteres 
 
På Lambertseter ligger tre skoler på rad: Lambertseter skole, Lambertseter videregående skole 
og Karlsrud skole. Området har mye gjennomgangstrafikk og det pågår sterk utbygging. Nye 
Lambertseter senter står ferdig høsten 2010 og vil generere kunder og trafikk både fra bydelen 
for øvrig og fra nabobydeler. Det foreligger også planer for videre utbygging av 
kontorbygninger. Området krever flere tiltak: 
 
→ Det må etableres lyskryss i Raschs vei / Kåres vei med opphøyde gangfelt og skilt 
→ Cecilie Thoresens vei og Langbølgen bør ha 30 km/t forbi skolene 
→ Cecilie Thoresens vei bør ikke ha parkering på noen side, da dette kan skape farlige 
     situasjoner for barna. 
→ Alle fotgjengeroverganger som krysser Cecilie Thoresens vei gjøres lysregulert og  
    opphøyet 
 
I tillegg til disse problemstillingene for Lambertseter-området, har Ekeberg skole 
endeholdeplass med snuplass for busslinjene 23 og 34 rett utenfor skolen. Der ligger også 
Vårveien barnehage. Dette er svært lite hensiktsmessig, utfra hensyn til barnas sikkerhet og 
behov for trygg og oversiktlig skolevei. 
 
→ Endeholdeplassen for bussrutene 23 og 34 utenfor Ekeberg skole og Vårveien 
     barnehage avvikles, jfr pkt 7.3.D. 
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4.  De som sykler 
 
 
4.1  Dagens situasjon 
 
Hovedsykkelveiene i bydelen er Mosseveien, Kongsveien, Ekebergveien, Ljabruveien og E6. 
Hovedsykkelveinetter er imidlertid uferdig, og det er spesielle utfordringer i knutepunkt som 
Sæter og Holtet. Spesielt skal Kongsveien på strekningen Sjømannsskolen – Konows gate   
fremheves som direkte farlig, da det er altfor smalt og svært bratt. Det mangler også 
sykkelbane langs Ekebergveien over Ekebergsletta. Sykkelveien i Ekebergveien opphører 
også brått når man passerer Sæter-krysset og skal videre sydover. 
Mosseveien er for en stor del dårlig tilrettelagt for sykling.  
 
Det behøves også sykkelveitilbud øst-vest, for eksempel i Nordstrandveien. 
 
 
 
4.2  Problemer og mål 
 
Problemer 


•  Dårlig trafikksikkerhet og mangelfull utbygging av hovedsykkelveinettet medfører at 
en del som ellers ville syklet velger å kjøre bil til arbeid 


 
Hvordan vil vi ha det? 


• Vi vil gjøre det mer attraktivt og trygt å bruke sykkel 
 
 
 
4.3.  Forslag til løsninger og tiltak 
 
→ Sykkelveiene i bydelen må være sammenhengende og trygge. 
→ Sykkelveier Kongsveien, Ekebergveien og Ljabruveien må ferdigstilles med 
     sykkelbane på begge sider av veien både i nord og syd 
→ Kongsveien fra Sjømannsskolen til Konows gate må bli bredere ved at trikketraseen 
      flyttes noen meter lenger øst, jfr pkt 7.3.B.  
→ Det etableres tverrgående sykkelvei nord-øst ved at Nordstrandsveien får sykkelfelt. Til 
     gjengjeld kan fortauene reduseres.  
→Mosseveien tilrettelegges som sykkeltrase når den nedgraderes til lokal samlevei. 
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5.  Bydelens veinett 
 
 
5.1  Dagens situasjon – veiene, deres rolle og kategorisering 
 
 
5.1.A.  Kategorisering av veinettet 
 


1. Hovedveier som E6 og E18. Dette er veier som skal ta hånd om de store 
transportvolumene. Hoveddelen av gjennomgangstrafikken (i betydning reiser som 
ikke verken har sitt utgangspunkt eller mål i Bydel Nordstrand) bør kanaliseres dit. I 
praksis er det bare E6 som virkelig fungerer som hovedtransportåre, og veien er blitt 
særlig attraktiv og effektiv etter at det ble sammenhengende 4 felt til Vinterbro. 


 
2. Lokale samleveier. Dette er store boligveier med fortau på minst èn side og med en   


minimumsbredde som gjør at det er plass til møtende trafikk. De lokale samleveiene 
skal primært samle opp lokal trafikk fra boligveiene internt i bydelen og kanalisere 
denne trafikken over til hovedveiene. De lokale samleveiene skal også dekke behovet 
for lokal transport innen bydelen.  
 


3. Boligveier. Boligveiene er alle veiene som ikke er nevnt under pkt 1 og 2 over. Disse 
veiene skal lede trafikk mellom lokale samleveier og boligområder, men skal ikke 
håndtere trafikk som verken har sitt utgangspunkt eller mål i boligområdet.   


 
 
 
 
5.1.B. Om hovedveier 
 
Mosseveien har ikke fungert som en hovedvei de siste 50 årene. 
 
E6 er blitt bra, men Ryen-krysset er innrettet for å ta hånd om trafikken som skal til og fra 
Ring 3 og E6 videre mot nord. Krysset blir en flaskehals i forhold til trafikken som kommer 
til og fra havnetunnelen. 
 
Det at bydelen ikke har en Ljabrudiagolan gjør det vanskelig å bruke E6 for dem som bor i 
områdene Kolbotn og Holmlia. 
 
 
 
 
5.1.C. Om lokale samleveier 
 
Kartet på neste side viser de lokale samleveiene bydelen har i dag. 
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5.1.D. Om boligveier 
 
Det er et mål at gjennomgangstrafikk i boligområdene skal reduseres, jfr pkt 5.2. Med 
gjennomgangstrafikk i boligområder menes trafikk som verken har sitt utgangspunkt eller mål 
i boligområdet. Det skjelnes selvsagt ikke mellom hvorvidt bilisten er hjemmehørende i 
bydelen eller ikke. Om man skal begrense trafikk i boligområder, kommer man ikke utenom 
fysiske løsninger som på en eller annen måte hindrer kjøring.  
 
Løsninger som kan brukes: 


• Skilting. Det eneste skilt som i praksis blir respektert, er skilt med innkjøring forbudt 
(”enveiskjøring”). Dette vil bety at veier gjøres enveiskjørt, enten hele eller deler av 
veien. En vei kan også ”deles” ved at den ene delen av en gjennomkjøringsvei gjøres 
enveiskjørt i den ene retningen, mens den andre delen av veien gjøres enveiskjørt i 
motsatt retning. Eksempelvis kan nordre del av en boligvei som er rettet nord-syd få 
kjøreretning mot nord, mens søndre del av den samme veien får kjøreretning mot syd.  


• Fysisk sperring. Dette er tiltak som gjør det umulig eller unaturlig å passere med bil. 
Eksempel på dette er fysisk sperring av Brannfjellveien og Vardeveien ved 
Sandstuveien. Sperringen her er gjort ved betongklosser som gjør det fysisk umulig å 
passere med bil. Løsningen kan oppleves som drastisk, selv om den får bukt med 
gjennomkjøring (og reduserer behovet for ytterligere en bomstasjon). Løsningen er 
heller ikke forskjønnende på et boligområde. Fysisk sperring kan gjøres på en pen og 
strøkstilpasset måte ved permanente etableringer. Sperring kan også gjøres ved låsbare 
bommer. 


• Tidsstyrte bommer. Bydelen har allerede èn slik løsning i dag, i og med bommen i 
Herregårdsveien. Fordelen med en slik løsning er at den bidrar til ønsket regulering 
bare i den tid hvor gjennomkjøringstrafikk er et problem, nemlig i rushtid morgen og 
ettermiddag. I praksis er stengning normalt i tidsrommene kl 07 – 09 og kl 15 – 17. 
Tiltaket må karakteriseres som et mildt inngrep, og kunne være ønskelig flere steder i 
bydelen.  


 
To sentrale spørsmål dukker opp når gjennomgangstrafikk skal reduseres: 


1. Hvor omfattende skal tiltakene være? 
2. Skal det velges ulike løsninger? 


 
I forhold til hvor omfattende tiltak skal være, vil det være flere nyanser. Ytterpunktet vil være 
å stenge alle boligområder for gjennomkjøring ved å definere boligområder som 
ugjennomtrengelige soner, som bare har èn retning for kjøring inn og ut av sonen.  
Slike tiltak kan gjøres mildere ved å velge tidsstyrte bommer i stedet for fysisk, permanent 
sperring. Man kan også kombinere disse to tiltakene, slik at noen veier stenges eller blir 
blindveier, mens tidsstyrte bommer brukes for å gjøre sonen åpen når det ikke er rushtrafikk. 
 
Man kan også i prinsippet velge løsninger hvor man ikke nødvendigvis stenger et 
boligområde helt for gjennomkjøring, men hindrer gjennomkjøring i de veiene som har de 
største problemene. Faren kan da være at uønsket gjennomkjøring flyttes over til naboveier. 
 
Som nevnt i både forord og innledning, vil tiltak som begrenser fremkommelighet i 
boligområder være avhengig av det er gjennomført tiltak på lokale samleveier, helst også på 
hovedveier. Tiltakene er dermed noe frem i tid. 
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5.2.  Problemer og mål 
 
Problemer 


• For høy trafikkbelastning på en rekke boligveier, særlig i rushtidene 
• Mosseveien fungerer med dagens løsning dårlig som hovedvei 
• Trafikknutepunkter, spesielt Holtet, er bygget for en annen tid, og fungerer ikke 


tilfredsstillende i dag.  
• Gjennomgangstrafikk forsterker trafikkbelastningen både på de lokale samleveiene og 


boligveiene 
 
Hvordan vil vi ha det? 


• Vi vil redusere gjennomgangstrafikk 
• Vi vil ha fysiske løsninger og utforming av veier, kryss og trafikknutepunkt som er 


oversiktlige, forståelige og tidsmessige 
 
 
 
 
5.3 Forslag til løsninger og tiltak 
 
 
5.3.A. Generelt tiltak 
 
→ Bydelsutvalget mener generelt at bydelen bør være aktivt inne i prosess knyttet til videre 
     planlegging og gjennomføring av tiltak på veinettet. 
 
 
5.3.B. Tiltak for hovedveier 
 
Hovedvei skal ta hånd om de store transportvolumene gjennom bydelen. Det er i dag bare E6 
som er i stand til å være hovedvei i bydelen. Eksisterende Mossevei må nedgraderes til å bli 
en lokal samlevei, som ikke tillater gjennomkjøring nord-syd i bydelen. Det eksisterer forslag 
om Mosseveien i tunnel, og dette har vært inne i Nasjonal Transportplan (NTP). En slik 
tunnel vil trolig gå fra Fiskevollen til Sydhavna, med dagløsning på eksisterende trase videre 
mot sentrum. Man kan også tenke seg et alternativ, der trafikk fra Fiskevollbukta ledes i 
retning nord-øst for påkobling på E6.  
 
→ Mosseveien må nedgraderes til lokal samlevei og ikke lenger være europavei. Dette skjer  
    ved at det enten legges tunnel fra Fiskevollen og parallelt med eksisterende Mossevei  
    eller ved etablering av trase fra Fiskevollen retning nordøst til E6. 
→ E6 bør utvides til 6 kjørebaner (+ evt kollektivfelt) på strekningen Klemetsrud –  
    Ryen, og Manglerudtunnelen bør bygges for å avlaste Ryenkrysset.  
→ Ryenkrysset bygges om for planfri påkobling fra E6 til Svartdalstunnelen. Dette blir ikke 
     minst viktig dersom man sluser trafikk fra Fiskevollen til E6 mot Ryen. 
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5.3.C. Tiltak for lokale samleveier 
 
De lokale samleveiene i bydelen er preget av gamle og lite tidsmessige løsninger, spesielt for 
kryss og trafikknutepunkter. Spesielt gjelder dette Holtet, Sæter og Lambertseter. På alle disse 
stedene pågår det – eller planlegges det – en storstilet utbygging og fortetting. 
 
Av de tre nevnte knutepunktene er Holtet i en særstilling. Sannsynligvis kan det bli vanskelig 
å finne en virkelig god løsning uten å måtte se på den store sporveistomta med nye øyne. 
Etablering av verkstedhall, vendesløyfe og sidespor skjedde i en tid hvor Ekebergbanen var et 
selvstendig selskap. I dag er driften en del av Ruter/Oslotrikken AS, og man kan finne andre 
løsninger for service og reparasjon. Personalfasiliteter kan legges både til Bråten og til Ljabru, 
hvor det er vendesløyfer. Hele eller vesentlige deler av sporveistomta på Holtet vil kunne gi 
plass til et tidsmessig knutepunkt for veitrafikk, og det vil også kunne være plass til en 
park/ride-løsning, jfr pkt. 6.3. 
 
→ For Holtet må det utvikles helt nye løsninger for veitrafikken. Her møtes lokale 
     samleveier som Kongsveien, Ekebergveien og Raschs vei. Det ideelle vil være å legge  
     Kongsveien i  tunnel under selve Holtet og trikketraseen. Tunnelen bør helst gå fra 
     Sportsplassen, men kortere tunnelløsning (miljøtunnel) er også mulig. Det vil være 
     nødvendig å benytte en vesentlig del av trikketomta til rundkjøring og park/ride-tilbud.  
    Raschs vei bør bare gå ned til Ekebergveien, hvor trafikanter mot vest kan kjøre til høyre  
    eller  venstre i Ekebergveien.    
→ Strakstiltak for Holtet (i påvente av en større løsning): Det etableres eget felt for 
     venstresving for biler som skal fra Kongsveien og inn i Marienlundveien.         
→ For Lambertseter-området er tiltak beskrevet i pkt 3.3, og gjelder først og fremst 
    sikkerhet for barn og gående 
→ Sæterkrysset må gis en utforming som sikrer gjennomgående og trygge forhold for 
    syklister og god oversikt og trygghet for gående. Ekebergveien syd for Sæterkrysset bør 
    utvides og gi plass for sykkelfelt og gode plassforhold for gående 
→ Fartsgrense på lokale samleveier settes til 40 km/t, men 30 km/t der  samleveien går  
     forbi skole  
→ Nordstrandveien bør bli forkjørsvei i hele sin lengde, unntatt i Sæterkrysset, hvor den 
     krysser Ekebergveien. Nordstrandveien har et stort  antall kryss som gir uklarheter og 
    nestenkollisjoner (og noen kollisjoner). Forkjørsvei gir bedre fremkommelighet for 
    buss. Nordstrandveien bør i tillegg få sykkelbane på begge sider, som nevnt i pkt 4.3. 
 
 
 
 
 
5.3.D. Tiltak for boligveier 
 
Som nevnt tidligere i kapitlet er det et mål at gjennomgangstrafikk skal reduseres. Ved at det 
blir umulig å kjøre gjennom et boligområde, forsvinner gjennomgangstrafikken av seg selv, 
og veien i boligområdet benyttes av dem som enten bor eller har et ærend i boligområdet. 
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Bydelsutvalget går inn for 
 
følgende prinsipp for boligsonene: 
 


• Der hvor atkomst inn i et boligområde begrenses, bør inn- og utkjøring fra 
området/sonen være rettet mot nord, det vil si mot byens sentrum. Dette prinsippet bør 
gjelde uansett om sperring av veier inn til boligområde gjøres med permanente 
installasjoner eller med tidsstyrte bommer – eller en kombinasjon av disse. 


• Det skiltes ved inn-/utkjøring til sonen at sonen er stengt for gjennomkjøring i 
rushtiden. 


• Boligsonene bør som prinsipp ha en tidsstyrt bom mot syd for å gjøre sonen åpen 
utenom rushtid. 


• Konkrete løsninger for kombinasjon permanent stengning – tidsstyrte bommer må 
tilpasses den enkelte sone. 


 
De tre neste sidene viser tre alternativer med soneinnedeling av boligområder. I realiteten er 
alternativ 1 allerede eksisterende, siden sone 2 på skissen neste side er sperret mot 
Sandstuveien. Sone 12 er allerede skjermet, i og med eksisterende tidsstyrt bom i 
Herregårdsveien, og sone 13 er ikke noe naturlig gjennomkjøringsområde. 
 
I alternativ 2 utvides eksisterende soner med fem nye soner (sonene 1, 4, 5, 10 og 11 på 
skissen, og alternativ 3 viser en mulighet for full soneinndeling av bydelens boligområder. 
Som det fremgår av prinsippene ovenfor, er det bare aktuelt med rushtidsstengning av 
boligsoner.  
 
→ Bydelsutvalget vil konkludere med en innstilling omkring soneinndeling av 
     boligområder etter at saken har vært på bred høring i bydelen. 
 
 
 
 
 
5.3.E  Begrensning av gjennomgangstrafikk sydfra 
 
Bydelsutvalget mener at det ikke er nok å sperre Herregårdsveien med tidsstyrt bom, slik det 
er i dag. Det kommer mye trafikk fra Ljabruveien. 
 
→ Bydelsutvalget mener at det bør settes opp en tidsstyrt bom lengst syd i Ekebergveien, der 
     den går inn fra Ljabruveien. Bommen bør dekke hele veibredden og være stengt i  
    tidsrommene 06 – 09 og 15 – 18. Bommen bør bare slippe gjennom busser og 
     utrykningskjøretøy. 
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6.   Parkering 
 
 
 
6.1  Dagens situasjon 
 
 
6.1.A. Uregulert fremmedparkering 
 
Bydelen har store innslag av uregulert fremmedparkering. Dette er reiser som ikke har sitt mål 
i bydelen, men hvor bilister finner det hensiktsmessig å parkere i småveier like utenfor 
bomringen og ta offentlig transport inn til sentrum. Fenomenet finnes også i andre bydeler, 
som har bomstasjoner og stor grad av gjennomgangstrafikk.  
 
Det positive ved dette er selvsagt at kollektivtransport benyttes for å komme inn og ut av 
sentrum. Men det blir problematisk når trange boligveier fylles opp av biler, som bruker 
smale boligveier til uregulert ”park and ride”-parkering.  
 
Dersom bomringen hadde vært flyttet, ville denne fremmedparkeringen ha tilpasset seg det, 
ved at parkering fortsatt ville funnet sted utenfor bomringen og nær holdeplass for 
kollektivtransport. 
 
Det kan også defineres som fremmedparkering når besøkendes biler parkeres i boligveiene 
rundt Ekebergsletta. Med den oppgraderingen og tydeliggjøringen av Ekeberg by- og 
idrettspark som nå ligger i planforslag om dette – i tillegg til etablering av kulturminne- og 
skulpturparken på naboeiendommen – må det forventes stor økning i antall besøkende. 
Bydelsutvalget har konkrete forslag til økning av parkeringskapasiteten på Ekebergsletta, som 
er formulert i bydelens høringsuttalelse til planforslaget. 
 
 
6.1.B. Tilrettelagt og regulert park/ride 
 
Park/ride gjelder bilister som ønsker å parkere bilen utenfor bykjernen og ta kollektivtransport 
til byen. Generelt har bydelen svært lite egnet areale til park/ride-løsninger. Det planlegges en 
miniløsning på 20 plasser i det nye parkeringshuset til nye Lambertseter senter, men langs 
Lambertseterbanen er det ellers ikke areale noe sted for park/ride. Langs Ekebergbanen kunne 
det i prinsippet etableres en løsning på Holtet, såfremt en vesentlig del av trikketomta kan 
benyttes til veiløsning og parkering.  
 
Ved en forlengelse av Ekebergbanen til Hauketo, vil Hauketo bli et meget viktig knutepunkt 
for kollektivtransport (tog, trikk og buss). Det vil være avgjørende at det utvikles et godt 
tilbud for park/ride, slik at bilister finner det naturlig å gå over gå offentlig kommunikasjon 
derfra.  
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6.1.C. Parkeringsnormer 
 
Bydelsutvalget behandlet parkeringsnormer for knutepunkter i bydelen i møte 17.12.09, sak 
116/09, og fattet følgende vedtak: 
 


1. Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 
3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. Som det 
fremgår av tabell 1 (pkt 3.1) i vedlagte veiledningshefte, ligger 1-roms og 2-roms 
leiligheter i den åpne byen under dette forslaget med henholdsvis 0,40 og 0,80 biler pr 
boenhet. 


2. Bydelsutvalget anbefaler at denne saken behandles i Samferdsels- og miljøkomiteen. 
 
 
 
 
6.1.D. Beboerparkering 
 
Beboerparkering vil si å definere parkeringsområder langs gate og vei for beboere som faktisk 
bor i området. Beboerparkering har i en tid vært prøvet ut i sentrale deler av byen. Det har 
hittil ikke vært ansett at parkeringsforholdene i bydelen er av en slik art at beboerparkering er 
aktuelt. 
 
 
 
 
6.2. Problemer og mål 
 
Problemer 


• Som følge av at det er mange - både beboere i bydelen og andre - som parkerer utenfor 
bomringen, er det parkeringsproblematikk på småveiene i nærheten av holdeplassene 


• Områder med for dårlig parkeringskapasitet forsterker parkeringsproblemene 
ytterligere 


• Det legges til grunn en urealistisk parkeringsnorm ved fortetting, for eksempel på 
Holtet.  


 
Hvordan vil vi ha det? 


• Vi ønsker parkeringsløsninger for dem som vil la bilen stå og bruke kollektive 
transportmiddel (park/ride) 
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6.3. Forslag til løsninger og tiltak 
 
 
 
6.3.A. Uregulert fremmedparkering 
 
Det defineres i pkt 6.1.A som fremmedparkering når biler parkeres i et boligområde av 
praktiske hensyn, mens man egentlig skal et annet sted – enten dette gjelder å ta 
kollektivtransport til sentrum eller det gjelder å besøke for eksempel Ekebergsletta eller 
kulturminne- og skulpturparken. 
 
 
 
6.3.B. Tilrettelagt parkering og regulert park/ride 
 
Det er viktig at parkeringstilbud blir både tilrettelagt og dimensjonert slik at man unngår at 
smale boligveier fylles opp med parkerte biler. 
 
→ Det bør etableres et godt dimensjonert tilbud for park/ride på Hauketo. Hauketo er 
    allerede et knutepunkt for kollektivtrafikk i og med buss- og togforbindelse, og blir 
    ytterligere styrket som knutepunkt dersom Ekebergbanen forlenges til Hauketo. 
→ Det etableres område for park/ride-parkering  ved Hvervenbukta/Fiskevollbukta. 
→ Ved å ta ibruk en vesentlig del av trikketomta på Holtet vil det kunne etableres park/ride- 
    løsning der, i tillegg til å styrke det generelle parkeringstilbudet der. 
→ Bydelsutvalget mener at parkeringstilbudet på Ekebergsletta helst bør økes, og foreslår  
    konkret at hovedparkeringsfelt P1i planforslaget reguleres til parkering i to plan – hvor 
    det ene fortrinnsvis legges under bakken. 
 
 
6.3.C. Parkeringsnormer 
 
Det vises til bydelsutvalgets vedtak om dette, som er omtalt i pkt 6.1.C. 
 
 → Bydelsutvalget mener at ingen boligenhet skal planlegges med mindre enn  
     1 parkeringsplass. 
 
 
 
6.3.D. Beboerparkering 
 
→ Bydelsutvalget vil ikke gå inn for beboerparkering for noe område i bydelen. 
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7.  Kollektivtilbudet 
 
 
 
7.1. Dagens situasjon 
 
Det skinnegående kollektivtilbudet er preget av en jernbanelinje, en trikkelinje og en 
tunnelbanelinje. I tillegg finnes det noen bussruter. Tilbudet karakteriseres av transport til og 
fra sentrum, mens transport på tvers av bydelen er beskjedent utviklet. 
 
 
 
7.1.A. Østfoldbanen 
 
Østfoldbanen har i lang tid vært i behov av nyanlegg og oppgraderinger. Tilbudet har de siste 
årene vært preget av for dårlig kapasitet og for dårlig regularitet. En Follobane i tunnel vil 
komme bydelen indirekte til gode ved at banen kan avlaste eksisterende jernbanelinje. 
Kapasitet og regularitet bør derfor kunne bli tilfredsstillende, men dette er tidligst fra 2018. 
 
 
 
7.1.B. Ekebergbanen 
 
Ekebergbanen åpnet til Sæter i 1917 og ble forlenget til Ljabru i 1941. I perioden 1931 til 
1967 hadde banen en sidelinje fra Jomfrubråten til Simensbråten. Denne linjen skulle 
forlenges via Ryen til Lambertseter, men dette ble aldri realisert. Nå foreligger det planer om 
å forlenge Ekebergbanen til Hauketo. Selv om trikkene kommer relativt hyppig, er det noe 
halvhjertet over satsingen på Ekebergbanen. Nederste del av banen – fra Jomfrubråten til 
Konows gate – er preget av en nedslitt og lite hensiktsmessig trase, som igjen gir lav 
hastighet. Krysning i plan i tungt trafikkerte og uoversiktlige kryss som Holtet gir også lav 
hastighet og uoversiktlige situasjoner. Enkeltspor forbi Sæter gir venting og forsinkelser, 
foruten regelmessige tekniske problemer med sporveksler og signalanlegg. 
 
 
 
 
7.1.C. Lambertseterbanen  
 
Banen til Bergkrystallen kom i drift først som en linje for bytrikk i 1957 og omgjort til T-bane 
fra 1966. Banen er i ferd med å bli oppgradert, både ved nye stasjoner og nytt banelegeme. På 
grunn av gamle skinner har det vært strekninger med nedsatt hastighet og mye skinnehyl. 
Etter oppgraderingen vil banen oppleves som et pålitelig og effektivt transportmiddel, med en 
kapasitet som er bedre tilpasset etterspørselen enn før. 
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7.1.D. Bussruter 
 
Bydelen har noen bussruter retning nord-syd langs Mosseveien og E6. Ellers går linje 74 fra 
Vika til Mortensrud via Ekeberg og linje 79 fra Grorud til Holmlia via Sæter og Lambertseter. 
Bydelen har også linjene 23 og 34, som kommer til Simensbråten fra henholdsvis Lysaker og 
Tåsen. Bydelen har også en servicebuss, linje 75, som går i ring mellom Lambertseter og 
Sæter. 
 
 
7.1.E. Tverrgående forbindelser 
 
Tverrgående forbindelser øst-vest er det lite av. Den eneste reelle tverrforbindelse er busslinje 
79, i noen grad også servicebuss 75, se punktet ovenfor. Ellers er tilbudene stort sett rettet inn 
mot Oslo sentrum. Beboere på øyene og i nedre del av Nordstrandskråningen må ta buss inn 
til sentrum, for deretter å ta buss eller bane tilbake, hvis de skal til områdene lenger øst i 
bydelen (Nordstrandsplatået, Ekeberg, Bekkelaget og Lambertseter-området). 
 
 
 
7.2. Problemer og mål 
 
Problemer 


• Lav kapasitet på kollektivnettet bidrar ytterligere til at en del beboere velger å kjøre bil 
til arbeid. 


• Manglende kollektivtilbud internt i bydelen gjør skole og offentlige tjenester vanskelig 
tilgjengelig for beboere uten bil, og medfører ytterligere biltrafikk for dem som har bil. 


 
Hvordan vil vi ha det? 


• Vi ønsker et forbedret kollektivtilbud 
 
 
 
 
7.3. Forslag til løsninger og tiltak 
 
Generelt har bydelsutvalget lagt til grunn at hovedtrekkene ved de eksisterende løsningene 
opprettholdes. Med dette menes at Ekebergbanen fortsatt trafikkeres av bytrikk, selv om den 
forlenges videre sydover.  
 
 
7.3.A. Tiltak for Østfoldbanen 
 
Det er sannsynligvis ingen grunn til å forvente vesentlig kapasitetsøkning før Follobanen 
settes i drift. Men noe kan gjøres i mellomtiden: 
 
→ Hauketo bør få vesentlig styrket mulighet for parkering av bil for dem som ønsker å 
     bruke tog til sentrum, jfr pkt 6.3.B. 
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7.3.B. Tiltak for Ekebergbanen 
 
Ekebergbanen har en grei og direkte trase inn til bysentrum, men det er flaskehalser som 
reduserer hastighet og regularitet. 
 
→ Det må etableres dobbeltspor forbi Sæter 
→ Situasjonen på Holtet må forbedres. Enten trikken eller veitrafikken må gå i tunnel 
     under Holtet. Bydelsutvalget mener at den største gevinsten oppnås ved å legge 
     Kongsveien i tunnel, jfr pkt 5.3.C.        
→ Strekningen fra Jomfrubråten og ned til Konows gate må legges om og oppgraderes. 
     Dette innebærer nye spor fra Jomfrubråten til Sjømannsskolen og ny trase fra 
     Sjømannsskolen  
    til Konows gate. Ny trase kan etableres enten som tunnel eller ved å rette ut traseen og 
    flytte den lenger unna Kongsveien. Dette vil også gi nødvendig plass til syklister og 
    gående i nederste del av Kongsveien.  
→ For å gjøre trikken mest mulig attraktiv for flest mulig, bør eksisterende trase i  
    Schweigaards gate opprettholdes for den linjen som går over Stortorget. Dette vil være et 
    godt supplement til planlagt ny trase forbi Operaen.     
 
 
7.3.C. Tiltak for Lambertseterbanen 
 
→ Bydelsutvalget forutsetter at oppgradering av Lambertseterbanen vil bidra til økt 
     hastighet,  mindre støy og bedre kapasitet. Stasjonene bør utformes som åpne, lyse og 
     tilgjengelige,  med gode parkeringsmuligheter for funksjonshemmede, syklister og  
    el-biler. 
 
 
 
 
7.3.D. Tiltak for bussruter og tverrgående forbindelser 
 
Det legges til grunn at bussforbindelse 79 fra Holmlia til Grorud er hensiktmessig som den er, 
og omtales ikke ytterligere. 
 
Men det anses problematisk at to bussruter har endeholdeplass og en trang snuplass 
(Simensbråten) rett utenfor en skole og en barnehage. Endeholdeplassen bør ikke bare flyttes. 
Det bør tenkes nytt for busstilbudet i bydelen, men slik at dagens kapasitet er ivaretatt, også 
for Simensbråten: 
 
Busslinje 23 (Lysaker-Simensbråten) går i en lang strekning parallelt med Lambertseterbanen. 
Buss 23 bør kunne ende ved Brynseng T-banestasjon, med mulighet for omstigning til 
Lambertseterbanen. Frigjorte ressurser fra dette busstilbudet bør kunne benyttes til et bedre 
tilbud på tvers av bydelen, i form av en forsterket ringbuss/matebuss. Dette bør være et tilbud 
som dekker behov for østvest-transport for befolkningen på øyene og i nedre del av 
Nordstrandskråningen, og som i tillegg gir befolkningen på Simensbråten et busstilbud til 
nærmeste stasjon(er) på Lambertseterbanen og/eller Ekebergbanen. Et forbedret ringbuss-
/matebusstilbud bør gjennomføres som en utvidelse av servicebuss 75 – ringbussen som går 
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mellom Lambertseter og Sæter. Bydelsutvalget mener at Ruter AS bør få i oppdrag å 
utarbeide alternativer i samråd med bydelen. Bussrute 34 (Tåsen-Ekeberg hageby) bør også 
vurderes i nærmere i sammenheng med det ovenstående. 
 
→ Bussrute 23 reduseres og snus ved Brynseng, med mulighet for overgang til 
     Lambertseterbanen. 
→ Endeholdeplass på Simenbråten for bussrutene 23 og 34 avvikles og gjøres om til  
    ordinært stoppested for utvidet ring-/matebuss . 
→ Frigjorte ressurser fra bussrute 23 brukes til å styrke tilbudet øst-vest i bydelen ved å  
    utvide servicebusslinje 75 til å  bli en ring-/matebuss som dekker områder på øyene,  
    nederste del av Nordstrandskråningen, Simensbråten,  Lambertseter og Sæter. 
→ Ruter AS får i oppdrag å utarbeide konkrete løsninger i tråd med ovenstående, i  
    samarbeid med Bydel Nordstrand. 
→ Bussrute 74 Mortensrud – Vika bør gå Lambertseterveien østover til Cecilie Thoresens 
     vei, og deretter vestover igjen i Raschs vei. 
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8. Avslutning   
 
 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har gjennomført et arbeid for å sikre bydelen mer 
tidsmessige løsninger og tryggere forhold for de forskjellige grupper trafikanter. 
 
Bydel Nordstrand har en svært gammel infrastruktur for trafikk. Dette kan nok gi bydelen et 
preg av sjarm og gi inntrykk av at ”tiden har stått litt stille”. Men prisen for dette er lite 
tidsmessige løsninger, uoversiktlig trafikkbilde og vanskelige forhold – spesielt for barna og 
de eldre. 
 
Bydelsutvalget mener at det nå må brukes midler på å ruste opp bydelen, slik at det blir trygt 
og trivelig å bo og ferdes her.  
 
Trafikkplanen gjennomgår situasjon og tiltak for skole- og barnehagebarn og syklister, for 
veinettet, parkeringsproblematikk og kollektivtrafikk. 
 
Saken har vært utarbeidet med forankring i god kontakt med lokalbefolkning, organisasjoner 
og næringsliv. Det har vært invitert til å sende inn forslag og kommentarer, det har vært holdt 
møte med FAU’er og velforeninger, det avvikles folkemøte og det inviteres til en bred 
høringsrunde før saken sluttbehandles i bydelsutvalget og oversendes bystyret. 
 
En trafikkplan må leve videre. Modeller må prøves ut og erfaringer må vinnes i lys av 
utviklingen i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å medvirke til at bydelsforvaltningen har en 
aktiv og vedvarende rolle i dette arbeidet. 
 
 





		Trafikkplan

		2. Noe om den nærmeste fremtid 

		    – tendenser og planer

		2.2 Utvikling av Holtet

		2.3 Utvikling av Sæter

		2.5 Mosseveien

		2.6 Ekebergbanen

		2.7 Follobanen og Østfoldbanen

		2.8  Planforslag for Ekeberg by- og idrettspark

		Forslaget inneholder plangrep som etablering av rundløype/turvei rundt hele det regulerte området (som lysløype om vinteren), etablering av nye aktiviteter, opprydding i arealbruk, istandsetting av Ekeberg hovedgård og generelt en tydeliggjøring av området som et offentlig sted for byens befolkning. Det må forventes økt antall besøkende og dermed transportvolum.

		2.9 Kulturminne- og skulpturparken på Ekeberg

		3. Situasjonen for skole- og

		     barnehagebarn

		 3.2  Problemer og mål

		Problemer

		Hvordan vil vi ha det?

		3.3.A. Generelle løsninger og tiltak for alle skolene    





		4.  De som sykler

		4.2  Problemer og mål

		Problemer

		Hvordan vil vi ha det?



		5.  Bydelens veinett

		5.1.B. Om hovedveier

		5.1.C. Om lokale samleveier



		5.2.  Problemer og mål

		Problemer

		Hvordan vil vi ha det?

		5.3.A. Generelt tiltak





		6.   Parkering

		6.1.A. Uregulert fremmedparkering

		6.1.B. Tilrettelagt og regulert park/ride

		6.1.C. Parkeringsnormer

		6.1.D. Beboerparkering

		6.2. Problemer og mål

		Problemer

		Hvordan vil vi ha det?

		6.3.A. Uregulert fremmedparkering





		6.3.B. Tilrettelagt parkering og regulert park/ride

		6.3.C. Parkeringsnormer

		6.3.D. Beboerparkering



		7.  Kollektivtilbudet

		7.1.A. Østfoldbanen

		7.1.B. Ekebergbanen

		7.1.C. Lambertseterbanen 

		7.1.D. Bussruter

		7.1.E. Tverrgående forbindelser



		7.2. Problemer og mål

		Problemer

		Hvordan vil vi ha det?

		7.3.A. Tiltak for Østfoldbanen





		7.3.B. Tiltak for Ekebergbanen

		7.3.C. Tiltak for Lambertseterbanen

		7.3.D. Tiltak for bussruter og tverrgående forbindelser
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Forord  
Kvalitetssystemet er et helhetlig system, som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale 
virksomhet.  
I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt både fra 
statlig og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige 
tjenester.   
Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som bygger på: 
Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt.  
 
Videre skal kvalitetsarbeidet forankres i Bydel Nordstrands visjon. 
Denne visjonen inngår i bydelens årlige budsjett tiltak og deltiltak og strategier og i bydelens 
helhetlige risikostyring ( HRS) med hovedfokus på risikoområder og tiltak. 
  
Kvalitetssikring og internkontroll er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet 
ansvarlig leder og enhetslederne og stabslederne som daglig ansvarlige.  
 
Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne 
retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og 
kvalitetsutvikling skal organiseres og gjennomføres etter en basismodell, slik det framgår av 
bydelens overordnede kvalitetssystem.  
 
Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig 
prosess som involverer både ansatte, tillitsvalgte og politikere. Slik blir kvalitetsarbeidet 
gjennomgående i alle ledd i organisasjonen. 
Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for og 
sikre at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko.  
Når vi også tar hensyn til behovet for løpende revisjon og etablering av nye prosedyrer og 
regelverk er det en fordel å benytte tilpassede elektroniske hjelpemidler. 
Bydel Nordstrand benytter to elektroniske systemer i kvalitetsarbeidet: kvalitetssystemet EK, 
som  er bydelens database for prosedyreverk og Delta, som er et system for avviks- og 
klagebehandling.  
 
Arbeidets organisering er basert på justert organisasjonsstruktur iverksatt 01.09.2007 og med 
senere mindre tilpasninger.  Kvalitetsarbeidet er prosessorientert, dvs en kjede av aktiviteter 
som sikrer en bevisst holdning og tilstrekkelig kunnskap om lover og regler, prosedyrer, 
rutiner, tiltak og revisjon som ivaretar kvalitet.  
Systemet skal ivareta og sikre både de forhold og krav som er regulert i lov og forskrift, men 
også være et system som inspirerer, setter søkelys og bidrar til arbeidet ovenfor de mer 
generelle kvalitetsutfordringer. I dette arbeidet settes fokus på serviceholdninger innen 
virksomhetens totale virkeområde - og alle de prosesser det innebærer – hvor 
kompetanseheving og opplæring inngår som en viktig del av prosessen. 
 
Oslo, august 2010   
 
Per Johannessen(s)       Tove Heggen Larsen (s) 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
        


  
Vedtatt i AMU/MBU:  
Vedtatt i BU: 
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Introduksjon    
Hva er kvalitet ?  
Definisjon av kvalitet. 
Kvalitetsbegrepet kan defineres på mange måter. Definisjonen er avhengig av den enkeltes 
ståsted og subjektive oppfatning. 
Norsk standard (NS ISO 9000:2000) definerer kvalitet på følgende måte: 
”Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav”. 
 
Hva er et kvalitetsdokument ? 
”Lover, forskrifter, retningslinjer, rundskriv, politiske og administrative vedtak, avtaler”.  
 
Hva er kvalitetsutvikling? 
”Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metode sikrer kontinuerlige 
forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i en organisasjons virksomhet. 
Filosofien bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus, 
prosessorientering og aktiv medvirkning fra alle ansatte”. 
 
Hva er kvalitetssikring?  
”Kvalitetssikring er alle planlagte og systematiske tiltak som blir tilrettelagt for å etablere tillit 
til at kvalitetskravene blir oppfylt”. 
 
Hva er et kvalitetssystem?  
”Formålet med et kvalitetssystem er å sikre at kvaliteten, slik den er spesifisert i de styrende 
dokumenter, blir oppnådd, vedlikeholdt og benyttet til forbedring og læring”. 
 
Hva menes med internkontroll? 
Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt av eller i medhold av 
lovgivningen. 
 
Hva er kvalitetsrevisjon? 
” Systematisk gjennomgang av kommunens kvalitetssystem for å se om det er samsvar 
mellom vedtatte retningslinjer og praktisk utførelse”. 
 
Hva er internrevisjon ? 
” Kontroll av at kvalitetssystemet følges. Kontrollen foretas av oppnevnt intern 
revisjonsgruppe og utføres av bydelen ”. 
 
Hva er kvalitetspolitikk? 
” Organisasjonens overordnede hensikter og styring som angår kvalitet, slik dette er uttrykt 
formelt av den øverste ledelse”. 
 


Hva er kvalitetsledelse ? 
”Den del av ledelsesoppgavene som gjelder å fasettte og iverksette kvalitetspolitikken”. 


 
Hva er metodebeskrivelse? 
” Prosedyre. Beskrivelse av hvordan arbeidsprosessen foregår. Fremgangsmåte. Hva som skal 
gjøres. Innarbeidet arbeidsmåte”. 
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Organisering 
 


Styringslinjer – sentralt – bydel 
Organisasjonskartet er fra Bydelsreglementet 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
       
Bydelsreglement /formelt grunnlag for et felles helhetlig kvalitetssystem 
Formelt grunnlag for et helhetlig kvalitetssystem i Bydel Nordstrand i utdrag fra Reglement 
for bydelene, vedtatt av bystyret 15.10.2003: 
” Bydelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven § 12 om kommunedelsutvalg. 
Bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder er underlagt både byrådet og 
bydelsutvalget. ” 
”Tildeling/delegasjon av myndighet til bydelsadministrasjonen skjer til bydelsdirektøren, med 
mindre annet er særskilt bestemt. Bydelsdirektøren kan delegere videre internt i 
administrasjonen” 
§ 3-2 Bydelens oppgaver og myndighetsområder 
Bydelens oppgaver og myndighetsutøvelse er knyttet til følgende områder: 
1. Lov om sosiale tjenester av 13. 12.1991 nr 81 
2. Lov om barneverntjenester av 17.7.1992 nr 100 
3. Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.12.1982 nr 66 
4. Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr 36 
5. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.8.1994 
6. Lov om vern mot tobakkskader av 9.3.1973 nr 14 
7. Lov om barnehager av 5.5.1995 nr 19 
8. Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (dato). 
9. Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert  
   myndighet  for eksempel lov om helsepersonell. 
10. Kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen. 
11. Kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bystyret 


Byrådet 


Bydelsutvalget 


Byråden 
 


Byrådsavdeling  
for eldre og sosiale tjenester 


 
Bydelsdirektør 


      
Enhetsleder 


   
Tjenesteleder 
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Bydelens organisasjonsmodell 
Organisatorisk hovedmodell 
 
 
  


 
      


        
                  
 
                   Bydel Nordstrand       
                  Organisatorisk hovedstruktur     
                  (Resultatenhetsmodellen)      
        
        
        
        


 
 
  


 
    


 Strategisk/overordnet nivå       
        
     
 Operativt nivå       
        
                       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Bydelsdirektør 
(bydelsdirektørteamet) 


Personal- og 
organisasjonsutvikling  


Økonomi


Samfunn og helse  


Service- og
forvaltings-
enhet 
  


Service- 
torget  


Enhet for bestiller  


Enhet for 
forebyggende arbeid  


Enhet for barnevern 


Enhet for 
hjemmesykepleie  


Enhet for praktisk 
bistand  


Enhet for bolig  og  
dagtilbud 


Enhet for  
barnehager nord 


Enhet for veiledning 
og støtteordninger for 
voksne  


Enhet for  
barnehager sør 
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Bydelsdirektør  
Bydelsdirektørens team 
 
  


Assisterende
bydelsdirektør


Assisterende
bydelsdirektør


Bydelsdirektør


 
 
  
Bydelsdirektørens team har 3 årsverk 
Ansvarsområde 
 Ivareta overordnede plan- og utviklingsoppgaver. 
 Være ansvarlig for den daglige styring og koordinering av bydelens virksomhet i tråd 


med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger. 
 Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og 


reglement som til en hver tid gjelder. 
 Kvalitetsutvalg med behandling av avvik som ikke kan lukkes på enhets / stabsnivå. 
 Oppfølging og veiledning av enhetene. 
 Saksbehandling for bydelsutvalget. 
 Sekretariatsansvarlig for politiske organ. 
 Tilrettelegging og ledelsesfunksjoner 


 
Lover 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner  
 Kommunale forskrifter og vedtak hvor bydelen er tillagt ansvar  
 Andre lover og forskrifter som pålegger kommunen oppgaver, hvor bydelen er 


delegert myndighet  
 Oslo kommunes avtaleverk og overenskomst  
 Oslo kommunes økonomireglement  
 Oslo kommunes personalreglement  
 Oslo kommunes etiske regler  
 Lov om sivilforsvaret  
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker  
 Lov om offentlighet i forvaltningen  
 Lov om offentlighet  
 Lov om behandling av personopplysninger 
 Lov om offentlige anskaffelser  
 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  
 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 


redningsoppgaver 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.  
 Forskrift omsystematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
 Lov om arkiv  
 Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl. 
 Lov om helsetjenester i kommunene  
 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten  
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten  
 Lov om helsepersonell m.v.  
 Lovkrav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell  
 Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten   
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 
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 Lov om legemidler m.v. 
 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 


helsehjelp  
 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
 Lov om pasientrettigheter  
 Lov om pasientrettigheter kap.4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse.  
 Forskrift om individuell plan   
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer   
 Lov om sosiale tjenester m.v.   
 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere   
 Lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover 
 Lov om barnehager   
 Forskrift om politiattest i barnehager   
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler   
 Forskrift om sikkerhet ved leketøy 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa   
 Lov om barnetrygd   
 Lov om barneverntjenester   
 Forskrift om politiattest i barnevernet   
 Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner   
 Lov om adopsjon   
 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
 Lov om ferie 
 Lov om folketrygd   
 Rundskriv 15/2007 Tilståelse av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.   
 Lov om vergemål for umyndige 
 Lov om vern mot tobakkskader   
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
 Lov om straff 
 Lov om strålevern og bruk av stråling 
 Lov om anke til Trygderetten 
 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 


betydning for miljøet 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
 Lov om yrkesskadeforsikring 


 
Kvalitetsutvalg 
 Bydelsdirektør, leder 
 Ass.bydelsdirektør 
 Ass.bydelsdirektør 
 Kvalitetsrådgiver, sekretær 
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Samfunn og helse 


  
  


Spes.konsulent for plan,
miljø og samferdsel


Kvalitetsrådgiver Bydelsoverlege


Bydelsdirektør


 
  
Ansvarsområder 
 Miljørettet helsevern 
 Samfunnsmedisin 
 Fremme folkehelse og forebygge utbredelse av infeksjoner og epidemier 
 Smittevern 
 Informasjon og veiledning 
 Mottak og behandling av klager og bekymringsmeldinger 
 Tilsyn og kontroll 
 Folkehelseplan 
 Saksbehandle plan- og reguleringssaker 
 Ivareta aktuelle bygningssaker, herunder miljø og samferdsel 
 Befaringer/tilsyn 
 Forvaltning av lokale parker og nærmiljøanlegg 
 Sekretariat for samarbeidsutvalget for friluftssaker i bydelen 
 Miljøeffektivisering 
 Oppfølging av saker fra Fylkeslegen, Statens helsetilsyn, Arbeidstilsynet 
 Oppfølging i elektronisk kvalitetssystem (Ek), opplæring, veiledning, utarbeiding av 


prosedyrer, revidering. 
 Kvalitetsrådgivning 
 Helhetlig risikostyring 
 Oppfølging av legemiddelhåndtering, veiledning tilknyttet avvik. Kurs i 


legemiddelhåndtering 
 Prosjektarbeid 
 Internkontroll 


 
Lovverk 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Lov om sosiale tjenester 
 Lov om barneverntjenester 
 Lov om helsetjenesten i kommunen 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner 
 Lov om strålevern og bruk av stråling 
 Lov om smittsomme sykdommer 
 Lov om vern mot tobakkskader 
 Lov om barnehager 
 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram og 


kap.3 introduksjonsstønad 
 Skolefritidsordningen jf. Lov om grunnskolen og den videregåande opplæring med 


forskrifter og lovens kap. 9a med forskrifter 
 Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, hvor bydelen er delegert myndighet 
 Kommunale forskrifter der bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar 
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Overordnet kvalitetsarbeid i stab økonomi / stab personal/ stab samfunn og helse, Enhet 
for service og forvaltning.   
 
Kvalitetsarbeidet i stab er to-delt. 
1.Hver stab skal utarbeide prosedyrer for eget arbeidsområde 
2.Hver stab skal utarbeide overordnede prosedyrer for enheter og tjenester.   
     
Stabssjefene har ansvar for at kvalitetsarbeidet blir utført på alle områder innen stab.  
De som leverer stabstjenester i det daglige skal være aktive deltakere i arbeidet.   
 
Mandat for kvalitetskomité stab 
Komiteen skal fortløpende arbeide med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring på et overordnet 
plan ved å: 
 Sikre at man ivaretar ansvarsområdene og at dette gjøres i samsvar med gjeldende lov- 


og regelverk. 
 Prioritere satsningsområder og nedsette kvalitetsgrupper.   
 Gi oppdrag til, og behandle innspill fra kvalitetsgruppene.  
 Arbeide for å etablere et helhetlig kvalitetssikringssystem for stabsfunksjoner 
 Koordinere arbeidet og være rådgivende i forhold til enheter og bydelsdirektørens 


team i forhold til kvalitetsarbeid knyttet til områder stabene har ansvar / rådgivende 
rolle for.    


 Behandle avviksmeldinger 
 Informere ansatte og brukere i viktige spørsmål.  


 
Stab omfatter: Personal / økonomi. I tillegg kommer Samfunn og helse. Enhet for service- og 
forvaltning har en dobbelt funksjon både som enhet og som stabsfunksjon. 
  
Stabenes ansvars- og arbeidsområder: 
 Stabene ivaretar mange og uensartede funksjoner på vegne av tjenestene og 


bydelsdirektøren. Dette kan være forskjellige interne tjenester til resten av 
virksomheten, rådgiving til bydelsdirektøren og linjeledere, tilrettelegging og bistand 
på fagområdene, utviklingsoppgaver, kontroll, mv. I tillegg har stabene funksjoner 
som representerer bydelsadministrasjonens ansikt utad.  


 Stabene skal ha spisskompetanse og kunne bistå med relevant støtte av høy kvalitet. 
Det er derfor viktig at stabene deltar i bydelens kvalitetsarbeid både for å sikre 
kvaliteten på støttefunksjonene og interne prosesser.  


 
En viktig forutsetning for kvaliteten i stabene er kvaliteten og omfanget på innspillene fra 
tjenestene, og motsatt; kvaliteten i tjenestene på noen områder er avhengig av kvaliteten på 
det som produseres i stab. På grunn av dette må en del av kvalitetsarbeidet i stabene i større 
grad forankres i kvalitetsutvalget fordi forutsetningene i kvalitetsarbeidet vil kunne medføre 
merarbeid og endrede krav til tjenestene. Det kan også i noen sammenhenger være behov for 
deltakelse fra linje i stabenes kvalitetsgrupper. 
 
Mandat økonomi: 
 Utarbeide rutinemessig opplæring og god veiledning for å kunne gi nødvendig 


forståelse av økonomi, slik at avviksrapporteringen holder en god kvalitet. 
 Sikre at nødvendig forståelse av økonomi opprettholdes/holdes ved like, samt at nye 


ansatte også får opplæring med videre oppfølging – med repeterende/nye lignende 
kurs. 


 
  
Mandat personal 
Utarbeide opplegg for ansettelses-/ tiltredelsesprosedyrer fra en stilling er ledig til første 
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lønnsutbetaling finner sted, herunder opplegg, rutiner, ansvarsforhold i forhold til: 
 Annonsering 
 Utvelgelse 
 Ansettelse 
 Sikre korrekt PRS (Personalregistreringssystem tilknyttet lønnssystem NLP) 
 Tiltredelse 


 
 
Kvalitetssystem for informasjonssikkerhet 
Bydelen innhenter, forvalter og behandler informasjon om befolkningen. En del av 
informasjonen er personsensitive klientopplysninger som er underlagt strenge lovpålagte krav 
til sikkerhet. Lov om behandling av personopplysinger fastsetter krav til behandling av 
personopplysninger. Innenfor de rammer lovverket setter er bydelen også bundet til byrådets 
instruks for informasjonssikkerhet i Oslo kommune.  
Bydelen har utarbeidet Retningslinjer for informasjonssikkerhet som omfatter både fysiske, 
systemtekniske og organisatoriske sikringstiltak. 







Bydel Nordstrand Sign: Per Johannessen DokId .1.2 Ver: 1.00 / 13.08.2010 Side 15 av 97 
 


 
Økonomi- plan og budsjett                 
  


Økonomi Regnskap


Stab økonomi, plan
  og budsjett


Bydelsdirektør


 
  
Ansvarsområder 
 Ajourhold og føring av bydelens regnskap 
 Økonomisk oppfølging og rapportering 
 Utredninger/analyser/prosjekter 
 Opplæring til ansatte om økonomi 
 Økonomisk saksbehandling 
 Utarbeidelse av budsjett 
 Utarbeidelse av årsregnskap 
 Tertialstatistikker 
 Kostrarapportering/oppfølging 
 Årsstatistikk 
 Årsberetning 


 
Lovverk 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner   
 Lov om offentlighet i forvaltningen   
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker   
 Oslo kommunes økonomireglement 


 
Kvalitetskomite 
 Økonomisjef 
 Spesialkonsulent (stedfortreder) 
 Regnskapsleder      
 Tillitsvalgt 


  
Kvalitetsgruppe: 
 Økonomisjef 
 Regnskapsleder  
 Tillitsvalgt 


 
HMS-gruppe: 
 Økonomisjef 
 Spesialkonsulent (stedfortreder) 
 Regnskapsleder      
 Verneombud 
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Personal og organisasjonsutvikling 
 


Personal Lønn HMS Hovedverneombud Organisasjons-
utvikling


Personal - og organisasjonsutvikling


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder 
 Utvikle bydelens personalpolitikk 
 Leder- og personalutvikling 
 Organisasjonsutvikling 
 Kompetanseutvikling 
 HRS-Samordnet kompetanseplan 
 Spesielle personalsaker, disiplinærsaker   
 HMS 
 IA-arbeid og attføring 
 Hovedverneombud 
 Utlønning til bydelens ansatte 
 Ajourhold av hjemmelsregister 
 Statistikk innenfor enhetens arbeidsområder 
 Oversikt over AFP/uførepensjoner 
 Kvalitetssikre interne rutiner 
 Opplæring til ledere innen rutiner lønn og personal 


 
Lovverk 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Lov om offentlighet i forvaltningen    
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker    
 Lov om folketrygd   
 Oslo kommunes avtaleverk og overenskomster (Dok. 24 og 25) 
 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 


 
Kvalitetskomite 
 Personalsjef 
 Førstekonsulent 
 Førstekonsulent 
 Hovedtillitsvalgt 


 
Kvalitetsgruppe:      
 Personalsjef     
 NLP-leder  
 Plasstillitsvalgt 
 Konsulent personal 
 Konsulent lønn 


 
 
 
 
HMS-gruppe:      
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 Personalsjef   
 NLP-leder  
 Verneombud 
 Konsulent personal 
 Konsulent lønn 
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Enhet for service- og forvaltning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarsområder 
 Enhet for Service- og forvaltning skal ivareta utadrettet virksomhet via servicetorget.  
 Kontakt med publikum og informasjonsarbeid. 
 Politisk sekretariat. 
 IKT og statistikk. 
 Innkjøp, anskaffelser og kontraktesoppfølging. 
 Transporttjenester. 
 Interne funksjoner, som arkiv og post. 
 Behandle statlige og kommunale låne- og støtteordninger og tildeling av boliger. 


 
Lovverk 
 Lov om offentlighet i forvaltningen    
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker    
 Lov om behandling av personopplysninger 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner 
 Lov om arkiv 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Forskrifter om statlig lån / bostøtte /tildeling av kommunal bolig / boligtilskudd.  
 Lov om offentlige anskaffelser  
 


Kvalitetskomité    
 Enhetsleder   
 Spesialkonsulent 
 Teamleder 
 Tillitsvalgt 


 
Kvalitetsgruppe 
 Teamleder 
 Førstekonsulent 
 Tillitsvalgt 


 
HMS-gruppe 
 Informasjonskonsulenten 
 Førstekonsulent 
 Transporttjenesten (sjåfør) 
 Verneombud 


Servicetorget Boligkontoret Sjåførtjenesten 


Enhet for Service-og 
forvaltning 


Informasjon og politisk 
sekretariat  


IKT-drift 


Bydelsdirektør 
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Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne 
 


Sosialsenter-
tjenesten


Bokollektivet
Øst


Norsk-
undervisningen


Rusomsorg


Enhet for veiledning og
støtteordninger for voksne


Bydelsdirektør


 
 
 
Ansvarsområder 
 Økonomisk sosialhjelp 
 Kvalifiseringsprogram 
 Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere / flyktninger   
 Opplæring fremmedspråklig 
 Prosjekter sosial 
 Jobbsøkingstiltak, sysselsetting og arbeidstrening 
 Booppfølging i kommunale boliger og i boliger for personer med bistandsbehov 
 Veileder tjenesten innen aktuelt lovverk 


 
Lovverk 
 Lov om sosiale tjenester 
 Lov om introduksjonsordning 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Lov om sosiale tjenester i NAV 


 
Kvalitetskomité 
 Enhetsleder   
 Teamleder 
 Tillitsvalgt 


 
Kvalitetsgruppe 
 Sosialsenterets ledergruppe 
 Tillitsvalgt 


 
HMS-gruppe 
 Enhetsleder 
 Enhetsleders stedfortreder 
 Verneombud 
 Ansatt 
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Enhet for forebyggende arbeid   
 


Helsestasjoner Pedagogisk
fagsenter


Psykisk helsearbeid
Psykisk helseteam


Private seniorsentre


Skolehelsetjenesten Fysio- og ergoterapi-
tjenester (voksne)


Gnisten aktivitetshus Frivillig arbeid


Fysio- og ergoterapi-
tjenester 0-18 år


Seniorsenter
Seniorveileder


Herregårdsveien Private institutter
fysioterapi
med avtale


Familiesenter /
Åpen barnehage


Ungdoms- og
juniorklubber


Marmorberget
samlokaliserte boliger


Utekontakten


SaLTo


Enhet for
Forebyggende arbeid


Bydelsdirektør


 
Ansvarsområder 
 Helsestasjon (inkl. fysioterapi og ergoterapi til barn) 
 Helsestasjon for ungdom/familierådgivning/smittevern/reisevaksinering 
 Skolehelsetjeneste 
 Ungdomstiltak/klubber 
 Utekontakten 
 SaLTo  
 Pedagogisk fagsenter 
 Familiesenteret/Åpen barnehage 
 Fysio- og ergoterapitjenester 
 Krystallen seniorsenter og oppfølging overfor private senior/eldresentre. 
 Herregårdsveien 4, Marmorberget samlokaliserte boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset 


Gnisten og psykisk helse. 
 Oppfølging av personer med psykiske lidelser og/eller samtidig rusproblematikk. 


 
Lovverk 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Lov om helsepersonell  
 Lov om helsetjeneste i kommunen.  
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer hjemler deler av tjenesten. Det arbeides 


etter detaljerte forskrifter og veiledere for de ulike tjenesteområdene. 
 Lov om barnehager 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa   
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 Lov om Sosialtjenesten § 3-1 som omhandler "Generell forebyggende virksomhet  
 Lov om pasientrettigheter  


 
Kvalitetskomité: 
 Enhetsleder 
 Tjenesteleder helsestasjonene 
 Tjenesteleder psykisk helse 
 Tjenesteleder pedagogisk fagsenter 
 2 ansatte  
 Tillitsvalgt 


 
Kvalitetsgruppe på det enkelte tjenestested: 
 Tjenesteleder 
 Ansatt  
 Tillitsvalgt  


 
HMS-grupper på det enkelte tjenestested: 


 Tjenesteleder 
 Ansatt  
 Verneombud 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhet for barnehager – sør (BAS) og nord (BAN) 
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Munkerudsletta
barnehage


Obersten
barnehage


Åssida
barnehage


Nordseter
barnehage


Rødstua
barnehage


Skredderstua
barnehage


Sæter
barnehage


Munkelia
barnehage


Pynten
barnehage


Rabben
barnehage


Skiferveien
barnehage


Rosenhagen
barnehage


Nedre Bekkelaget
barnehage


Karlsrud
åpen barnehage


Blåfjell
barnehage


Glimmern
barnehage


Enhet for
barnehager


sør


Bydelsdirektør


  
Ansvarsområder: 
 15 kommunale barnehager 
 1 åpen barnehage 
 13 private barnehager  
 20 familiebarnehager 
 Budsjett og personalansvar for kommunale barnehager. 
 Opplæring og utviklingsarbeid for kommunale og private barnehager 
 Etablere, og godkjenne nye barnehager i samarbeid med helse- og miljøkonsulent 
 Samarbeid med bestillerenheten i forbindelse med opptak og informasjon 
 Saksbehandling på barnehageområdet  
 Tverrfaglig samarbeid 
 Samarbeid med HiO i forbindelse med arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning 


 
Lovverk: 
 Lov om barnehager med forskrifter. 
 Forskrift om pedagogisk bemanning 
 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 


styrer og pedagogisk leder 
 Forskrift om familiebarnehager 
 Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
 Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
 Forskrift om sikkerhet ved leketøy, gitt med hjemmel i produktkontrolloven 
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 


 
Kvalitetskomite felles for barnehage nord og sør 
 Enhetsleder 
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 4 Styrere  
 2 Ansatt  
 1 Tillitsvalgt 


 
Kvalitetsgruppe i hver barnehage   
 Styrer 
 Tillitsvalgt 
 Ansatt 


 
HMS-gruppe i hver barnehage   
 Styrer 
 Verneombud   
 Ansatt 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhet for barnehager – nord (BAN) og sør (BAS) 
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Bauneveien
barnehage


Lille Ekeberg
barnehage


Rygin
barnehage


Sportsplassen
barnehage


Radiobølgen
barnehage


Tyrihans
barnehage


Marmorberget
barnehage


Nylænde
barnehage


Frierveien
barnehage


Knausen
barnehage


Lekern
åpen barnehage


Vårveien
barnehage


Drengestua
barnehage


Steinspranget
barnehage


Enhet for
barnehager nord


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder  
 13 kommunale barnehager 
 1 åpen barnehage 
 3 veiledere i private familiebarnehager 
 13 private barnehager  
 21 familiebarnehager 
 Budsjett og personalansvar for kommunale barnehager. 
 Opplæring og utviklingsarbeid i forbindelse med kommunale og private barnehager 
 Etablere, utvikle og godkjenne nye barnehager 
 Samarbeid med bestillerenheten i forbindelse med opptak 
 Saksbehandling på barnehageområdet  
 Tverrfaglig samarbeid 
 Veiledning av nyutdannede førskolelærere 
 Samarbeide med HiO  i forbindelse med arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning 


 
Lovverk 
 Lov om barnehager med forskrifter 
 Forskrift om pedagogisk bemanning 
 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 


styrer og pedagogisk leder 
 Forskrift om familiebarnehager 
 Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
 Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
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 Forskrift om sikkerhet ved leketøy, gitt med hjemmel i produktkontrolloven 
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 


 
Kvalitetskomite felles for barnehage nord og sør 
 Enhetsleder 
 4 Styrere  
 2 Ansatt  
 1 Tillitsvalgt 


 
Kvalitetsgruppe i hver barnehage:   
 Styrer 
 Tillitsvalgt 
 Ansatt 


 
HMS-gruppe i hver barnehage           
 Styrer 
 Verneombud 
 Ansatt 
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Enhet for barnevern   
 


Familieteam Barnevernstiltak
i familien


Barnevernstiltak
utenfor
familien


Enhet for
barnevern


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder: 
 Gi råd og veiledning til brukere og samarbeidspartnere. 
 Registrere og behandle bekymringsmeldinger. 
 Gjennomføre undersøkelser og vurdere behov for hjelpetiltak. 
 Sette i verk hjelpetiltak og følge opp disse. Barneverntjenestens familieteam er el del 


av dette. 
 Forberede saker om omsorgsovertagelse og tvangssaker vedrørende adferd for 


Fylkesnemda, og gjennomføre behandling av disse. 
 Følge opp bydelens fosterhjemsplasserte barn med lovpålagte oppfølgingsbesøk og 


kontrollere at fosterhjemskommunen etterlever tilsynsansvaret. 
 Følge opp samarbeidet med fosterbarnas biologiske foreldre. 
 Sørge for at alle barn som er plassert i fosterhjem i Bydel Nordstrand av andre 


bydeler/kommuner har tilsynsfører. Oversende tilsynsrapporter til omsorgskommunen. 
 Tilby ettervern (ungdommer i alderen 18-23 år.) 
 Saksbehandle søknader om utenlandsadopsjon, inkludert skrive sosialrapport, for 


oversendelse til Bufetat. 
Lovverk:  
 Lov om barneverntjenester 
 Lov om behandling av personopplysninger 
 Lov om adopsjon 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern  


 
Kvalitetskomité:  
 Enhetsleder  
 Konsulent 
 Tillitsvalgt 


 
Kvalitetsgruppe   
 Enhetsleder 
 Tillitsvalgt 
 Konsulent fra Familieteam 
 Konsulent fra barnevern 


 
HMS-gruppe   
 Enhetsleder 
 Verneombud 
 Konsulent fra Familieteam 
 Konsulent fra barnevern 
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Enhet for hjemmetjenesten  (hjemmesykepleie /  praktisk bistand) 
 
Enhet for hjemmesykepleie 
 


Fagutviklingssykpl Konsulent


Distrikt Ekeberg


Natt-tjenesten


Distrikt Bekkelaget Distrikt Lambertseter Distrikt Nordstrand


Enhet for
hjemmesykepleie


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder 
 Personlig stell og hygiene, dusj, bad, elastiske strømper 
 Sykepleieoppgaver som sårskift, oppfølging av diabetes, vurdering av sykdomstilstand 


og oppfølging av dette 
 Ernæringsoppfølging, tilbereding av mat, mating 
 Legemiddelhåndtering, injeksjoner, multidose,  
 Tilsyn og veiledning 
 Forebygge brannfare 
 Ringetilsyn 
 Katetrisering/stomi 


 
Lovverk 
 Lov om helsetjenester i kommunene 
 Lov om helsepersonell  
 Lov om pasientrettigheter  
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 


helsehjelp 
 Lov om individuell plan 


 
Kvalitetskomite:1 
 Enhetsleder       
 Tillitsvalgt  
 Tjenesteleder Pratiske bistand   
 Tjenesteleder Hjemmesykepleie  
 Ansatt  


 


                                                 
1 Gruppeorganiseringen er utvidet i hht forutsetninger i overordnet kvalitetssystem. Fotnoten gjelder også for 
kvalitetsgruppe og HMS-gruppe. Dette aksepteres slik til revidering i utgangen av 2011. 
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Kvalitetsgruppe:  
 Tjenesteleder Praktisk bistand - leder for gruppa  
 Tjenesteleder Hjemmesykepleie     
 Tillitsvalgt Fagforbundet  
 Tillitsvalgt Norsk sykepleieforbund  
 Ansatt sykepleier  
 Ansatt hjemmehjelper  


 


HMS – gruppe  
 Tjenesteleder Praktisk bistand – leder for gruppa  
 Tjenesteleder Hjemmesykepleie  
 Verneombuds Praktisk bistand    
 Verneombud Hjemmesykepleie       
 Ansatt sykepleier         
 Ansatt hjemmehjelper  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Enhet for praktisk bistand 
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Ansvarsområde 
 Personlig stell som morgenstell, kveldsstell, dusj/bad 
 Renhold, støvtørking, støvsuging, gulvvask  
 Vindusvask 
 Tekstilbehandling med klesvask, tekstilbehandling 
 Ernæring; tilberede mat,  
 Handling 
 Forebygge brannfare 


 
Lovverk 
 Lov om sosiale tjenester § 4-2 og 4-3 
 Lov om helsepersonell  
 Lov om pasientrettigheter  
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
 Forskrift av 08.06.01 nr 676 om individuelle planer etter helselovgivningen 


 
Kvalitetskomite:2 
 Enhetsleder  
 Tillitsvalgt    
 Tjenesteleder Praktisk bistand   
 Tjenesteleder Hjemmesykepleie  
 Ansatt  


 
Kvalitetsgruppe:  
 Tjenesteleder Praktisk bistand - leder for gruppa  
 Tjenesteleder Hjemmesykepleie  
 Tillitsvalgt Fagforbundet  
 Tillitsvalgt Norsk sykepleieforbund  
 Ansatt sykepleier  
 Ansatt hjemmehjelper  


 
 
HMS – gruppe:   
 Tjenesteleder Praktisk bistand - leder for gruppa      


                                                 
2 Gruppeorganiseringen er utvidet i hht forutsetninger i overordnet kvalitetssystem. Fotnoten gjelder også for 
kvalitetsgruppe og HMS-gruppe. Dette aksepteres slik til revidering i utgangen av 2011. 
 
 


Spesialkonsulent Fotpleie


Distrikt Ekeberg/
Bekkelaget


Distrikt Nordstrand/
Lambertseter


Enhet for
praktisk bistand


Bydelsdirektør
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 Tjenesteleder Hjemmesykepleie  
 Verneombuds Praktisk bistand  
 Verneombud Hjemmesykepleie  
 Ansatt sykepleier  
 Ansatt hjemmehjelper  
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Enhet for bo- og dagtilbud   
 


Solfjellshøgda
bofelleskap


Sandstuveien/
Gislesvei


bofellesskap


Røhrts vei
bofellesskap


Dag- og
aktivitetssenter


Fritidstilbud Servicegruppe Storåsveien
bofellesskap


Peder Holters vei
bofellesskap


Åsryggen 13
bofellesskap


Sæterhøyveien
bofellesskap


Birger Olivers vei
bofellesskap


Miljøterapitjenesten
bofellesskap


Krystallen
bofellesskap


Utleieboliger Glimmerveien
bofellesskap


Enhet for
bo- og dagtilbud


Bydelsdirektør


 
 Ansvarsområde 
 10 boliger for utviklingshemmede 
 1 institusjon for utviklingshemmede 
 1 dagsenter for utviklingshemmede 
 Kontakt med eksterne instanser som habiliteringstjenesten med flere. 
 I verksette plan for tilrettelagte boliger for funksjonshemmede med behov av bistand i 


boligene sammen med bestillerkontoret. 
 Arbeidet med bistand til Lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven. 
 Fatte vedtak etter § 4a Lov om sosiale tjenester rettssikkerhet ved (bruk av tvang og 


makt overfor enkelte personer med utviklingshemming) hele bydelen og følge opp 
disse.   


 Gerica i bruk for all dokumentasjon (tiltaksplaner, journalskriving osv). 
 
Lovverk 
 Lov om sosiale tjenester 
 Lov om helsetjenester i kommunen 
 Lov om offentlig forvaltning 
 Lov om pasientrettigheter 
 Lov om helsepersonell 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Forskrift av 27.06.03 nr. 792 om kvalitet i pleie – og omsorgstjenestene for 


tjenesteyting. 
 Forskrift av 08.06.01 nr.676 om individuelle planer etter helselovgivningen. 


 
Kvalitetskomité  3 
 Enhetsleder 
 Tillitsvalgt 
 2 Styrere  


 
 
Kvalitetsgruppe i hver bolig: 


                                                 
3 Kan ses å være noe færre deltakere i komite og grupper enn det generelle. Dette aksepteres slik til revidering i 
utgangen av 2011. 
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 Styrer 
 Tillitsvalgt 


 
 
HMS-gruppe i hver bolig 
 Styrer  
 Verneombud 
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Enhet for bestiller    
 


Stab
Spesialkonsulent
Psykisk helse
Merkantil
Vederlag/fakturering


___


Team for
funksjonshemmede


Pleie- og
omsorgsteam 1


Pleie-og omsorgsteam 2 Innsatsteam Team for barnehager


Enhet for bestiller


Bydelsdirektør


 
Ansvarsområde 
 Fatte vedtak om alle tjenester til befolkningen innenfor området funksjonshemmede 


og  pleie- og omsorg. 
 Det skal ytes tilstrekkelige tjenester i form av pleie - og omsorg, praktisk bistand og 


avlastning i hjemmet.  
 Tjenestene skal preges av service, forutsigbarhet og tilstrekkelig kapasitet.  
 Brukermedvirkning skal prege hele tjenesten. 


 
Ansvarsoppgaver 
 Innsatsteam 
 Kjøp av sykehjemsplasser og dagsenterplasser 
 Botilbud / dagtilbud psykisk utviklingshemmede 
 Avlastning / støttekontakter  
 Bolig/gruppeavlastning 
 Brukerstyrt personlig assistanse BPA  
 Omsorgslønn  
 Vedtak om hjemmetjenester 
 TT-kjøring 
 Trygghetsalarm (personer < 75 år) 
 Vederlag/egenbetaling/fakturering 
 Kontraktsoppfølging individnivå 
 Godkjenning av nye barnehager  
 Tilsyn av alle barnehager  
 Kjøp av SFO–plasser for barn med særskilte behov over 12 år   


 
Lovverk 
 Forskrift om individuell plan  
 Lov om pasientrettigheter 
 Lov om helsetjenesten i kommunen 
 Lov om sosiale tjenester, herunder §4.3 , praktisk bistand og opplæring og §4.2 
 Barnehageloven 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv 
 Lov om helsepersonell 
 Lov om behandling av personopplysninger 
 Lov om offentlighet i forvaltningen    
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 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker    
 
Kvalitetskomité4    
 Enhetsleder 
 Tillitsvalgt 
 Teamleder 
 Fagkonsulent    
 Konsulent   
 Konsulent   


 
Kvalitetsgruppe    
 Enhetsleder 
 Tillitsvalgt 
 Teamleder 
 Fagkonsulent   
 Konsulent  
 Konsulent   


   
HMS- gruppe 
 Enhetsleder 
 Verneombud 
 Teamleder  
 Konsulent  
 Konsulent   


   


                                                 
4 Gruppeorganiseringen er utvidet i hht forutsetninger i overordnet kvalitetssystem. Fotnoten gjelder også for 
kvalitetsgruppe og HMS-gruppe. Dette aksepteres slik til revidering i utgangen av 2011. 
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Systemer 
Beskrivelse av det overordnede kvalitetssystemet 
Det er viktig å organisere logisk og strukturert, slik at ledelse og ansatte har lett tilgang til de 
sentrale statlige bestemmelser, Oslo kommunes tilleggsbestemmelser og egne lokale 
bestemmelser/prosedyrer. Når en også tar hensyn til behovet for løpende revisjon og 
etablering av nye prosedyrer og regleverk, vil det være en fordel å benytte tilpassede 
elektroniske hjelpemidler.  
Bydel Nordstrand har to elektroniske systemer, kvalitetssystem (Ek) og system for avvik-
/klagebehandling -Delta. 
 
Elektronisk kvalitetssystem 
 System for oppbygging og vedlikehold av prosedyrer, planer, skjemaer i et 


kvalitetssystem. 
 Er tilgjengelig for alle ansatte fra bydelens intranettsider. 
 Har en fleksibel struktur for oppbygging og bruk. 
 I tillegg til dokumentstyring brukes systemet til oppgavebehandling med oppfølging, 


varslinger pr. e-post og produksjon av innkallinger/referater for lederteam.  
 
Formål 
Formål med elektronisk kvalitetssystem (EK) er å få samlet prosedyrer, instrukser for 
tjenesteområdene i bydelen. Sikre revisjon av prosedyrer og dokumenter etter fastlagte tider. 
Fleksibelt system bygget opp av arkivnøkkel, versjonsstyring av enkeltdokumenter, saksgang, 
godkjenning, distribusjon og rapportering. 
 
Ansvar 
Bydelsdirektørens team:  
 Har overordnet ansvar for prosedyrer og overordnet ansvar for  


bruk av systemene. 
 
Enhetsledere har ansvar for å:   
 Utarbeide/vedlikeholde/ revidere prosedyrer for enhetene i henhold til gjeldende lover, 


forskrifter, instrukser etc.  
 Vedlikeholde og sikre at systemet er kjent av alle ansatte og  


brukes i det daglige arbeidet. 
 


Prosedyreverket 
I utarbeidelse av prosedyrer er kvalitetssystemets kapittelstruktur og eksterne referanser 
sentrale.   
I kapittelstrukturen samles alle prosedyrene i mapper.  
Mappene benevnes så hensiktsmessig som mulig og henholdsvis overordnede prosedyrer, 
fellesprosedyrer, stabsprosedyrer, enhetsprosedyrer. 
I eksterne referanser samles lovverk og saker tilsvarende prosedyrens myndighetskrav. 
En fullstendig prosedyre utarbeides i systemet med lett tilgjengelig linket lovverk. 
En godkjent prosedyre er tilgjengelig for alle ansatte. 
  
Bydel Nordstrand har utarbeidet en brosjyre med følgende informasjon: 
Prosedyrer: 
 Utarbeides etter fastsatt mal 
 Godkjennes i henhold til prosedyrens beskrevne ansvarsforhold før de trer i kraft. 
 Kvalitetssikres, kontinuerlig oppfølging og veiledning   
 Revideres etter bestemte intervaller 12/24 måneder. Nødvendige endringer foretas ved 


behov.          
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 Presenteres med ny versjon etter revidering. Gammel versjon lagres som historikk. 
 Som skrives ut er merket med gyldighet kun utskriftsdagens dato. 


 
Oppgavebehandling 


 Varslinger pr. e-post av oppgaver med frister. 
 God møteorganisering og oppfølging 
 Fleksibel løsning for flytting av oppgaver. 
 Ivaretar historikk. 


 
Elektronisk avvikssystem, Delta 


 Det er utarbeidet 3 ulike elektroniske webbaserte skjemaer der alle ansatte har 
tilgang. 
Skjema for avvik 
Skjema for HMS - avvik 
Skjema for klager 


 Alle ansatte skal registrere avvik i systemet. 
 Skjemaet sendes tjenesteleder for behandling som videresender forslag om 


forbedringstiltak til overordnet leder for lukking. 
 Resultatet meldes avviksmelder via tjenesteleder. 
 Avvik gir mulighet for å sette inn målrettede tiltak. 
 Gir mulighet for å få ut styringsdata fortløpende gjennom tilrettelagte rapporter. 
 Gir samlet oversikt av innkomne klager til bydelen. 
 Regelmessig rapportering av HMS - prosedyrer sikrer systematisk oppfølging. 
 Sikrer en samlet oversikt og oppfølging av avvik og klager for tjenestene i bydelen 
 Sikre at klager blir fulgt opp i forhold til frister. 
 Klagebehandlingen skal foregå i de ulike fagsystemene. Det skal ikke lagres sensitive 


personopplysninger i Delta.  
 
Resultat av elektroniske systemer 


 Ansatte ivaretas i trygt og forutsigbart arbeidsmiljø 
 Brukere sikres en faglig forsvarlig tjeneste med kvalitet 
 Felles begrepsapparat i forhold til kvalitet. 
 Myndighetskrav i fokus og utgangspunkt for prosedyrer. 
 Lett tilgjengelige systemer med lav brukerterskel. 
 Systemene bidrar til forbedring ag utvikling. 
 Ek er et åpent system med lesetilgang for alle. 
 Avvik med forbedringstiltak arkiveres i Delta. 
 Økt samarbeid på tvers av fag og enheter. Således ansvarliggjøres ansatte og bidrar 


til utvikling. 
 Målrettet undervisning og opplæring i tråd med lett tilgjengelige myndighetskrav. 


  
Ansvar 
Bydelsdirektør:  
 Overordnet ansvar for bruk av systemene 


Enhet for service- og forvaltning: 
 Registrering av klager.   
 Klager sendes, den enhetsleder som er ansvarlig for klagen, til behandling. 


Enhetsledere/ tjenestestedsledere:  
 Saksbehandle klager, generelle avvik og avvik i  HMS  
 Delta er implementert og kjent av ansatte og brukes til behandling av klager og avvik. 


Dette gjelder avvik tilknyttet brukerrettet arbeid og HMS-avvik i forhold til ansatte. 
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Overordnede plandokumenter 
Strategisk plan 2010 - 2012 
 Formålet med strategiplanen er å inspirere, motivere og gi retning i forhold til bydelens 
overordnede visjon og hovedutfordringer. En god strategiplan skal bidra til målrettet arbeid og 
bedre ressursutnyttelse. I bydelen vår trenger vi et slikt verktøy som hjelper oss til å 
konsentrere oss om det som er viktigst og best for våre brukere.  
I tillegg til kunnskap om lokale forhold er det nødvendig å forholde seg til overordnede 
føringer gitt i sentrale styringsdokument i Oslo kommune. Dette kan være Kommuneplan, 
økonomiplan og bystyremeldinger.  
Strategisk plan er en forpliktende, men ikke juridisk bindende plan som forutsetter både 
politisk og administrativt engasjement. Bydelens ansatte og alle gode samarbeidspartnere i 
bydelen må i felleskap arbeide for å virkeliggjøre den visjon som planen framholder.  
Planen er vedtatt og er å finne på bydelens intranett. 
 
Visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag  
Bydel Nordstrands visjon, virksomhetsidè og implementering av Oslo kommunes 
verdigrunnlag er ledende for bydelens arbeid.  
 
Visjon  
Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i.  
Virksomhetsidè  
Bydel Nordstrand  
 Tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov.  
 Yter nødvendig helsehjelp og tjenester med kvalitet og service.  
 Utvikler tjenestene i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer.  
 Har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter  
 Søker god dialog med bydelens befolkning  


Verdigrunnlag  
Brukerorientering – Redelighet – Engasjement – Respekt  
Brukerorientering viser vi når vi:      
 Møter brukernes behov      
 Fokuserer på løsninger      
 Er serviceinnstilte og kvalitetsbevisste    
 Er fleksible  


 
Engasjement viser vi når vi:                    
 Tar initiativ                                        
 Viser interesse                                                         
 Gjør hverandre gode                                                  
 Er motiverte                                                      
 Imøtekommende 


 
Redelighet viser vi når vi: 


 Spiller med åpne kort 
 Holder det vi lover 
 Gir rett informasjon 


 
Respekt viser vi når vi er: 
 Anerkjennende 
 Direkte 
 Tolerante 
 Lyttende 


Økonomiplan /budsjett 
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Det utarbeides årlig Tidsplan budsjett / økonomiplan for Bydel Nordstrand. 
Budsjettet er bydelens viktigste helhetlige styringsdokument for et aktuelt år. Det er imidlertid 
ønskelig å kunne ha et lengre perspektiv, og her kommer økonomiplanen inn. En fireårig 
rullerende økonomiplan er hensiktsmessig å ha både i økonomiske ned- og oppgangstider. 
Bydel Nordstrand har i dag ikke en slik 4 årlig plan, noe det vil bli arbeidet videre med. 
Bydelen har midlertidig en strategisk plan for perioden 2010 – 2012 hvor bydelens visjon og 
overordnede mål framgår. Dette planverk er med på å gi viktige føringer for budsjettarbeidet. 
Budsjettprosessen styrkes ytterligere ved at det mellom bydelsutvalget og administrasjonen er 
etablert prosess med tidlig deltakelse fra bydelsutvalgets side. 
 


Delegasjonsbestemmelser 
Delegasjonsmyndighet innen personalområdet – Bydel Nordstrand 
 Fullmaktsoversikt – Bydelsdirektørens myndighet i henhold til Bydelsreglementets § 


3-4, jf 3-2. 
 Budsjettfullmakter og anskaffelser delegert til enhetsledere for 2010 


Kriseberedskapsplan5 
Beredskapsplanen for Bydel Nordstrand beskrives innledningsvis som følger: 
Lovverk: 
 Lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 
 Kommunehelsetjenesteloven og Smittevernloven med tilhørende forskrifter. 


 
Målet med beredskapsplanen:  
 At bydelen ved utforutsette kriser og hendelser kan mestre og ta hånd om mennesker 


som rammes i samarbeid med den sentrale skadestedsledelsen og det øvrige 
hjelpeapparat.  


 Bidra til å begrense materielle og menneskelige skader.  
 Tilbakeføre krisesituasjoner og hendelser så raskt som mulig tilbake det normale.  


 
Et lederansvar  
Krisehåndtering er et lederansvar. Krisearbeidet skal foregå på lavest mulig nivå og i så liten 
grad som mulig avvike fra de ordinære linjer og rutiner som mulig. I kriser skal bydelen søke 
å opprettholde normaldrift på alle områder som ikke er rammet direkte.  
 
Fullmakter  
Alle økonomiske konsekvenser av krisehåndteringen skal avklares fortløpende. Avtaler gjøres 
skriftlig. De ekstraordinære ressurser som settes inn skal i utgangspunktet dekkes innen 
bydelens rammer. Bydelsdirektøren er gjennom økonomireglementet for det enkelte år 
delegert fullmakt til å omdisponeringer innen gitte rammer og forutsetninger. 
Dersom det er behov for å sette inn ressurser som går ut over gjeldende delegasjoner, må 
saken tas opp med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.  
Det vises også til Byrådssak 215/98 – Omgjøring av vedtak om delegasjon av myndighet til 
byrådet til å fatte vedtak i henhold til ”Hasteparagrafen”. Bystyret behandlet saken i møte 
18/03/1998. Med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 § 
13 om utvidet myndighet i hastesaker, og § 20 nr. 3 om kommunerådets og fylkesrådets 
ansvar og myndighet, delegeres byrådet følgende avgjørelsesmyndighet: Gjøre vedtak i saker 
som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det 
ikke er tid til å innkalle dette.  


Planer innen fagområder 


                                                 
5 Ved bruk av begrepene beredskapsplan eller plan går dette begrepet tilbake til kriseberedskapsplan hvis ikke 
annet fremgår. 
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Informasjon - og kommunikasjonsteknologi–IKT organisering i Oslo kommune 
IKT - funksjonen er sentralisert og bydelen har valgt en alternativ driftsmodell. Dette 
innebærer at en del av de tekniske oppgavene utføres lokalt. Det arbeides med nytt IKT -
reglement for Oslo kommune. 
 
Det er definert 3 ansvarsroller:  
 Faglig premissgiver 


Plasseres der det faglige ansvaret for de ulike virksomhetsområdene ligger.  
Skal etableres i den enkelte virksomhet og i byrådsavdelingene 
I praksis innebærer det at bydelen selv har ansvar for å styre egen IKT - utnyttelse i   
samsvar med mål og strategier.  


 
 IKT - strateg 


            Ansvar for IKT - faglig styring av teknologien og kommuneovergripende koordinering  
            av IKT-virksomheten. Etablert i UKE. 
             
 IKT - leverandør 


           Operativt uføreransvar for etablering og drift av IKT- løsninger. Etablert i UKE.  
 
Bydel Nordstrand 
Bydel Nordstrand har valgt alternativ driftsmodell som innebærer at 1. linje teknisk support 
fortsatt skal utføres av ansatte i bydelen.  


Informasjonsplan - Informasjonssikkerhet    
Bydelen samler inn, forvalter og behandler informasjon om befolkningen, hvorav en del av 
informasjonen er personsensitive klientopplysninger som er underlagt strenge lovpålagte krav 
til sikkerhet. Lov om behandling av personopplysinger fastsetter en rekke krav til behandling 
av personopplysninger. Innenfor de rammer lovverket setter er bydelen også bundet til å 
innrette seg i henhold til byrådets instruks for informasjonssikkerhet i Oslo kommune.  
 
Bydelen har utarbeidet Retningslinjer for informasjonssikkerhet som omfatter både fysiske, 
systemtekniske og organisatoriske sikringstiltak.  
 


Smittevernplan 
Tatt til etterretning i Bydelsutvalget 24.04.2008.   
Smittevernplanen ble revidert 20.08.2009 i forbindelse med Pandemi. 
Smittevernplanen for Bydel Nordstrand beskrives innledningsvis som følger: 
”Smittevernplan for Bydel Nordstrand er den lokale smittevernplanen for bydelen, med 
utgangspunkt i Oslo kommunes smittevernplan. Planen er et arbeids- og oppslagsdokument 
med grunnleggende informasjon om bydelens organisering av smittevernarbeidet, 
kontaktpersoner, og ressurser, samt en beskrivelse av lokal beredskapsorganisering innen 
smittevern. Det gis også en kortfattet oversikt over melde- og varslingsrutiner og en kort 
beskrivelse av tiltak / rutiner ved enkelte utvalgte sykdommer. Planen bør sees i sammenheng 
med Smittevernplan for Oslo som er den overordnede plan for hele Oslo. 
 
Hensikten med smittevernarbeidet er: 
 Verne befolkningen mot farlige smittestoffer som følger med mennesker, dyr, varer og 


avfall. 
 Bekjempe alvorlige smittsomme sykdommer 
 Forebygge spredning av smittsomme sykdommer blant bydelens befolkning. 


Forebygging av smittsomme sykdommer er spesielt rettet mot risikogrupper ved bl.a. 
smitteoppsporing, vaksinasjon, informasjon og kontroll. 


 Bedrive infeksjonsepidemiologisk overvåkning. 
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 Opprettholde en beredskapsorganisasjon som kan håndtere utbrudd og epidemier av 
smittsomme sykdommer. 


 
Den generelle smittevernplanen for Oslo kommune behandler følgende områder: 
 Bakgrunn med lover, forskrifter og definisjoner 
 Beskrivelse av befolkningssammensetning, byomfattende smitteforebyggende 


ressurser, bydelens ressurser, overvåkning av smittsomme sykdommer i Oslo 
kommune, meldings- og varslingsrutiner og diagnostikk og tiltak. 


 Generell infeksjonsepidemiologi med omtale av mage- tarminfeksjoner, dråpesmitte 
og vaksinasjon. 


 Drikkevann, næringsmidler, avfallshåndtering og skadedyrskontroll. 
 Beredskap med organisering, risikovurdering, mobiliseringsrutiner, internasjonale 


ankomster, informasjon og informasjonsspredning, vurdering av ressurser. 
 Vedlegg med basisvaksinasjonsprogram, adresselister, kart over bydelene, 


allmennfarlige smittsomme sykdommer. MSIS-veiledning (MSIS – meldesystem for 
infeksjonssykdommer) med sykdomsliste og til slutt områder med restriksjoner for drikke 
vannskilder”. 


 


Folkehelseplan  for Bydel Nordstrand 
Planen er under arbeid. 


Handlingsplan for psykisk helsearbeid 
Planen er under revidering. 
Handlingsplanen for psykisk helsearbeid 2004 – 2008 for Bydel Nordstrand beskrives 
innledningsvis som følger: 
”Handlingsplanen bygger på Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 – 
2008, vedtatt i bystyret 22.09.2004. Oslo kommunes plan har utgangspunkt i statlige føringer 
og innmeldte behov fra etater og bydeler ved Foreløpig handlingsplan for psykisk helsearbeid 
2004 – 2008. 
Handlingsplan for psykisk helsearbeid for Bydel Nordstrand uttrykker samme verdisyn og har 
samme oppbygging som Oslo kommunes handlingsplan for psykisk helsearbeid. Planen skal 
være konkret og målbar, med hovedvekt på tiltak og bydelens prioriteringer av 
satsningsområder. 
Ansvaret for å yte de nødvendige tjenester til mennesker med psykiske lidelser er delt mellom 
spesialisthelsetjenestene og de kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenestens virksomhet er 
et statlig ansvar og reguleres av Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 
2001. Denne lovs § 1-2 definerer psykisk helsevern slik: ” Med psykisk helsevern menes 
spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk 
lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever”.  
 
Bydelens ansvar på dette området reguleres av følgende lover: 
 Lov om helsetjenester i kommunene 
 Lov om sosiale tjenester m.v. 
 Lov om barneverntjenester 
 Kommuneloven 


Bydelen har i henhold til disse lovene et betydelig ansvar for både forebyggende og kurativt 
psykisk helsearbeid. Arbeidsdelingen mellom kommunen og helseforetakene innebærer at 
kommunen har ansvar for alminnelige tilbud og tjenester, som bolig, fritids- og kulturtilbud, 
opplæring, arbeid og annen bistand som setter den enkelte i stand til å mestre dagliglivets 
problemer. Spesialisthelsetjenesten ved helseforetakene skal ha ansvar for 
behandlingstilbudet. 
Bydelens virksomhet innen psykisk helsearbeid baserer seg på at det ordinære tjenesteapparat 
skal kunne gi kvalifisert bistand til mennesker med psykiske lidelser”.   
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Ruspolitisk handlingsplan 
Handlingsplan for perioden 2008 - 2011 
Etter alkohollovens § 1-7 d skal alle kommuner utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner.  
Bydel Nordstrand sin plan omhandler både alkohol og narkotika, og målet er at bydelen med dette 
har en rusmiddelpolitisk handlingsplan som gjennom et tydelig folkehelseperspektiv skal bedre 
kvaliteten og kompetansen i kommunen på rusfeltet.  
Planen skal bidra til at tjenestene blir mer kjent og lettere tilgjengelige for befolkningen. 
Rusmiddelproblematikk er sammensatt, og berører mange ulike tjenester. I planarbeidet har det 
derfor vært fokus på tverrfaglighet. Gjennom planen vil bydelen sørge for at forpliktende 
tverrfaglig samhandling øker på tvers av tjenestene. Det har også vært et fokus på økt 
brukerinnflytelse under arbeidet med planen. Sosial – og helsedirektoratet har gitt ut en ”Veileder 
for rusmiddelpolitisk handlingsplan”. Denne veilederen er fulgt under utarbeidelse av planen.  
Før bydelssammenslåingen i 2004 utarbeidet Nordstrand, Lambertseter og Ekeberg-Bekkelaget 
hver sin handlingsplan. Denne planen erstatter tidligere planer og tar i hovedsak for seg tiltak som 
finnes i bydelen, samt en beskrivelse av bydelens situasjon i forhold til rusproblemer. Planen tar 
ikke for seg bevilgningsansvaret som byråd for næring og kultur har. Imidlertid er det fra bydelen 
sendt innspill til høringen ved det siste bevilgningsforslaget byrådet hadde i mai 2008.  
Etter oppstart av arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan viser det seg at det gjøres mye 
arbeid i bydelen innenfor rusfeltet. Arbeidsprosessen ble innledet med en oppstartkonferanse – 
”Sammen tar vi ansvar”. Den tverrfaglige konferansen ble ledet av Rusmiddeletatens 
kompetansesenter, i samarbeid med SaLTo - koordinator og sosialtjenestens ruskonsulent. 
Handlingsplanen bygger på de synspunktene som kom frem under konferansen. Rusmiddeletatens 
kompetansesenter har også bistått bydelen i arbeidet underveis.  
Ved å koordinere tiltakene bedre, gi mer informasjon tverrfaglig og til befolkningen, kan 
arbeidsinnsatsen målrettes mot en helhetlig og brukervennlig tenkning. Videre har bydelen 
målsettinger om at mer ressurser kan settes inn, men at man først bør fokusere på de eksisterende 
tiltakene. Ved å samkjøre bydelen bedre på rusfeltet vil tiltakene fungere til det beste for de det 
gjelder.  


  
Lovverk  
Kommunen er pålagt forskjellige ansvarsområder innenfor rusmiddelfeltet gjennom ulike lovverk.  
Følgende lover nevnes som aktuelle:  


 Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.  
 Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.  
 Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.  
 Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.  
 Lov av 5.august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer.  
 Lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern.  


 
Det ble nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til rusmiddelpolitisk 
handlingsplan.  
1.Arbeidsgruppen utarbeidet forslag til en handlingsplan for Bydel Nordstrand for perioden 2008  
– 2011. 
2. Handlingsplanen tar for seg konkrete tiltak som ansvarsfestes. Bydelens ledelse, 
bydelsdirektøren, har hatt et overordnet ansvar for utarbeidelsen av den rusmiddelpolitisk 
handlingsplanen. Planen er også forankret i SaLTo styringsgruppe.  
  
 
 
 


Plan for full barnehagedekning 
Revidert plan for barnehagebehov gjelder for perioden 2010 – 2015 og har økt fokus på 
innhold og kvalitet.  
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Bydel Nordstrand har som mål at barnehagetilbudet skal være i samsvar med 
barnehagebehovet. Dette tilsier at barnehagekapasiteten til enhver tid tilfredsstiller full 
behovsdekning og at plan- og tiltaksberedskapen samtidig ivaretar framtidige behov. 
 
Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av maksimalpris for 
foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes mer mot kvalitet og innhold i 
barnehagen.  
Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig av om de går i private 
eller offentlig barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller ny. 
 
Barnehagen skal være til barns beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De 
skal få leke, lære og utvikle seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Gode 
barnehager formidler verdier og holdninger, gir barna grunnleggende ferdigheter og 
kunnskaper og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og med voksne utenfor 
familien. Barnehagen skal være en god støttespiller for foreldre i omsorgen for barna og bidra 
med god stimulering til læring. 
Planen er å finne på bydelens internettside. 


 
Handlingsplan barn i vanskelige livssituasjoner 2010-2012 
Overordnede føringer: 
Bystyret vedtok 23.05.07 en plan for forebyggelse og bekjempelse av vold mot barn i nære 
relasjoner, hvor de skriver: 
Bystyret bes påse at det i alle bydeler utarbeides handlingsplaner med konkrete sett av 
virkemidler som sikrer hjelp og støtte til barn utsatt for vold fra nære voksne. Planen 
forelegges de respektive bydelsutvalg. Helse- og sosial komiteen holdes orientert om arbeidet. 
 
Hovedmål: 
Bydel Nordstrand skal raskt gi et godt, helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge. 
 
Fokusområder: 
1. Bydelens ansatte skal ha kompetanse til å identifisere utsatte barn og unge. 
2. Bydelens ansatte skal kjenne bydelens rutiner og prosedyrer, ha kjennskap til lovverk, og  
    være trygge på sine ansvarsområder og oppgaver. 
3. Bydelens ansatte skal vite hvor de finner informasjon om temaet 
4. Bydelens ansatte skal ha kunnskap om hvilke konsekvenser det innebærer for barn å leve i  
    vanskelige livssituasjoner. 
5. Bydelens ansatte skal ha kompetanse til å samtale med barn og unge og deres foreldre om  
    temaene i planen. 
6. Det skal finnes relevante, forpliktende samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer for   
    tjenestene om temaene. 
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Kvalitetsarbeidet 
Bakgrunn og sammenhenger   
Hva er kvalitet og hvordan måles det?  
I denne sammenheng støtter vi oss på en utbredt definisjon av kvalitet utformet av Norsk 
Standard (NS-ISO 8402): ”Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører 
dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov”. I følge denne definisjonen har 
kvalitet å gjøre med tilfredsstillelse av beskrevne krav, forventninger og behov knyttet opp 
mot en helhet av egenskaper. Kravene kan komme fra staten i form av krav, lover, forskrifter 
eller rundskriv, fra kommunene selv eller fra brukere og pårørende. Alle disse vil kunne ha 
uttalte forventninger og behov.   
 
Tilsyn 
”Byrådet ivaretar sitt tilsyn overfor bydelene primært ved gjennomgang av bydelenes 
årsbudsjett, årsrapporter og øvrige rapporter som bystyret fastsetter. Dersom byrådet 
gjennom sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, 
tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til 
forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til 
iverksettelse av korrektive tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.” 
 
”Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med bydelens virksomhet. Tilsynet ivaretas 
primært gjennom ordinær budsjettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger 
og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv 
fastsetter.” 
”Bydelsdirektøren har ansvar for å føre tilsyn med virksomheten i bydelen”. 
 


Prosesser i kvalitetssystemet 1-12   
Det er en rekke kritiske prosesser i vår organisasjon som er vesentlige for driften og levering 
av de tjenester bydelen er satt til å produsere. En helhetlig kvalitetspolitikk må omfatte alle 
prosessene på alle plan og nivåer i organisasjonen. God service er en uttrykt policy i bydelen, 
som skal forankres i hele organisasjonen og kvalitetssikres og utvikles gjennom 
hensiktsmessige verktøy og metoder for kontroll og avviksrapportering.  
 
Bydelens helhetlige kvalitetssystem tar sikte på å sikre alle sentrale områder innen 
tjenesteyting og administrasjon, men for detaljerte opplysninger om rutiner: se den enkelte 
stabs og enhet i dette dokumentets del 2. 
Det er tatt inn henvisning til eksisterende fagsystem under hvert område da dette er viktige 
redskap for utvikling av rutiner og prosedyrer og en stadig viktigere del av kvalitetssikringen i 
kommunen og bydelen. 


1. Kvalitetssystem for helse og sosialtjenestene, i hovedsak pleie, rehabilitering og 
omsorg (lovregulert, se også kvalitetsforskrift og forskrift om internkontroll side 10, 
og lov om helsepersonell)  (fagsystemet Gerica/IPLOS)  


2. Kvalitetssystem for lovregulerte tjenester til barn og unge (Fagsystemene SATS      
barnehager og SFO, Helsestasjonssystem og Familia barnevern).  
Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager. 
Bruk av nettbasert barnehagetilsyn i alle kommunale og private barnehager. 


3. Kvalitetssystem for andre typer tjenester til barn/unge og befolkningen: 
Forebyggende barne- og ungdomsarbeid, kulturarbeid, miljø, 
opplysnings/informasjonstjeneste, m.m. 


4. Kvalitetssystem for bolig- kvalifisering sosialkontortjeneste knyttet til lov og  
kvalitetshåndbok. (Fagsystemet Oscar WinSosial, SAPO ) 
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5. Felles Kvalitetssystem for Informasjonssikkerhet Personopplysningsloven, arkivlov,  
offentlighetslov, forvaltningslov. (gjennom alle fagsystemene, Critical Path og     
saksbehandlingssystemet DocuLive inkludert Oppfølgingsmodulen) 


6. Felles Kvalitetssystem for HMS Arbeidsmiljøloven, Lov om helsemessig og sosial  
beredskap og arbeid med lokale miljøtiltak gjennom HMS kvalitetssystem. Årlig 
revisjon på alle tjenestesteder (inkludert lønn og personalsystemet NLP og Prosesser 
for forvaltning av personalressurser.)  


7. Elektronisk kvalitetssystem –Ek er bydelens database for prosedyreverk.  
Prosedyrenes målsetting er å sikre oppfyllelse av myndighetskrav.  
Alle ansatte har lesetilgang med lett tilgjengelighet til systemet.   
 
Delta er bydelens klage- og avvikssystem. 
Systemet sikrer en korrekt håndtering av klager i tråd med gjeldende lovverk. 
Systemet sikrer korrekt behandling og lukking av avvik med forbedringstiltak for å 
hindre gjentakelse av avviket. Alle ansatte har tilgang til systemet for registrering av 
avvik.  


8. Felles system for rekrutterings og kompetanseplaner mm. Prosesser for sikring av  
undervisning, praktisk opplæring og påkrevet videre- og etterutdannelse (jf for 
eksempel kommunehelselov /sosialtjenestelov med mer). Prosesser for sikring av 
hensiktsmessig organisering, jf Helsepersonelloven § 16. Under utvikling i den 
enkelte stabs og enhet og i bydelen generelt. Disse rutinene er ikke beskrevet i dette  
rapportdokumentet. 


9. Felles Kvalitetssystem for alle tjenester og staber knyttet til budsjettering, regnskap 
og prognoser for økonomi, tjenesteproduksjon i måltall og statistikk 
(økonomisystemet Agresso og Kostra/Statistisk sentralbyrå, kommunal statistikk) 
som også er byrådets oppfølging og tilsyn med bydelen. 


10. Felles kvalitetssystem for innkjøp/anskaffelse: Hjemmelsdokumenter er Oslo 
kommune innkjøpsregelverk og EØS-reglene. Alle innkjøp skal foregå innen de 
økonomiske fullmakter og rammer og etter anskaffelsesreglement i Oslo kommune.  
Mindre innkjøp styres av de budsjettansvarlige.  


11. Registrering av IKT-utstyr ivaretas av driftsleverandør for IKT-løsningen i Oslo  
kommune.  


12. Bydelsdirektørens kvalitetssystem for oppfølging av beslutninger / planer: 
Interne beslutninger, oppfølging av sentrale vedtak i bydelens lokaldemokrati,  
medbestemmelses- og arbeidsmiljøutvalg gjennom oppfølgingsmodul i DocuLive. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kvalitetsforskriften for Helse- og sosialtjenester 
Forskrift om kvalitet i pleie– og omsorgssektoren trådte i kraft 1.7.2003. 
§ 1. Formål 
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Kvalitet


Uforsvarlig/


Ulovlig


”God praksis”
Forsvarlig


For dårlig


For 
ressurskrevende


Uforsvarlig/


Ulovlig


”God praksis”
Forsvarlig


For dårlig


For 
ressurskrevende


”Forskriften skal bidra til å sikre personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter 
kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov 
med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.”  
 
Forskrift om internkontroll i sosial – og helsetjenesten trådte i kraft 1.1.2003. 
§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlig sosial – og helsetjenester og at sosial 
– og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig 
forbedringsarbeid i tjenestene. 
 
§ 3. Internkontroll 
”I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
eller i medhold av sosial – og helselovgivningen” 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sosial- og helsedirektoratet 
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Hvordan lykkes i kvalitetsarbeidet? 
På et strategisk nivå er en av de vanligste grunnene til at man mislykkes i å opprettholde 
kvaliteten at man prøver å møte ulike brukergrupper med de samme type service. Det er viktig 
å skille mellom de ulike brukergruppenes, behov, situasjon m.m. Når det gjelder tiltak for å 
forbedre og opprettholde kvaliteten er følgende årsaker de mest vanlige å mislykkes i: 
 
1. Mangel på interesse fra toppledelsen.  
    Uten engasjement og støtte fra toppledelsen er det lite sannsynlig at kvalitetsnormer blir  
    akseptert og opprettholdt i det lange løp. 
 
2. Å gjøre kvalitet kun til en oppgave og utfordring for et spesialisert personale. 
    Kvalitetsarbeidet må drives på alle plan og nivåer i tjenesten Alle som er involvert i de  
    tjenestene  som brukerne skal motta må utøve kvalitet slik at kvalitetsarbeidet blir  
    gjennomgående i alle ledd. 
     
3. Rollekonflikter hos frontlinjepersonalet som resultat av at man ikke lykkes i å fremme  
    god  kommunikasjon og samhandling mellom ledelsen og øvrige ansatte i kvalitetsarbeidet  
    som er nødvendig for god kvalitet overfor kunden/bruker. 
 
4. Manglende interesse fra bydelens ledelse for de lokale kvalitetshøynende prosesser.  


For eksempel vil ikke kvalitetssystemet overleve hvis det ikke finnes et apparat som mottar 
og seriøst behandler og reagerer på avviksmeldinger eller ideer og forslag fra 
kvalitetsgruppene. Alle vil se resultater og vite at noen hører på og er klar til å handle når 
det er nødvendig. 


 
5.  Man mislykkes i å opprettholde kvaliteten over lang tid.  
     Det finnes flere eksempler på programmer for å høyne kvalitetsnivået i organisasjoner og 
     virksomheter på kort tid, basert på en kombinasjon av gode ideer, en karismatisk leder og  
     en del effektive hjelpemidler for kommunikasjon. Men det er alltid en risiko for at lufta går  
     ut av ballongen og det kun blir en kortsiktig gevinst. 
         


      6.  Dersom det ikke gjøres systematiske anstrengelser for å stabilisere en kvalitetshøyning 
er risikoen for tilbakefall stor, (kilde: Service Management, Richard Normann). 


 
7.  Et springende punkt i kvalitetsarbeidet er å utvikle en meldekultur som oppfordrer  
      til at avvik meldes. 
 
8.  Manglende faglig og etisk kompetanse/opplæring. 
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Føringer fra Oslo kommune sentralt 
I byrådets budsjettforslag for 2010 står følgende hovedpunkter beskrevet: 
 
Byen  som stiller opp       
Byrådets mål: 
 Tilby godt utbygde og lett tilgjengelige helse- og velferdstjenester 
 Bidra til å heve levekårene til dem som har det vanskeligst 
 Sikre at kommunen oppfyller sine forpliktelser i forhold til helse- og 


sosiallovgivningen 
 Bidra til at de som mottar økonomisk sosialhjelp og annen støtte, raskest mulig blir i 


stand til å forsørge seg selv og mestre sin livssituasjon 
 Utvikle flere målrettede botiltak. 


Hovedutfordringer: 
 Det har vært og forventes fortsatt rask vekst i befolkningen 
 Det er fremdeles store forskjeller i levekår mellom bydelene 
 Nye befolkningsgrupper i Oslo kan trenge tid og hjelp for å få etablert seg. 


 
Politikk og administrasjon 
Byrådets mål:             
 Legge til rette for gode politiske prosesser 
 Klargjøre politiske ansvarsforhold 
 Ha en effektiv administrasjon 
 Være brukerorientert 
 Bidra til gode tjenester 


Hovedutfordringer: 
 Stor, voksende og sammensatt befolkning 
 Samarbeid på tvers av sektorer 
 Tilhørighet og dialog mellom innbyggerne og kommunen 
 Rekrutter og beholde arbeidskraft. 


 
Byen i utvikling 
Byrådets mål: 
 Tilrettelegge for og sikre utbygging av barnehager, skoler og 


eldreomsorgsinstitusjoner 
Hovedutfordringer: 
 Raskt voksende befolkning, skaper behov for boliger, arbeidsplasser, service og 


rekreasjonsanlegg 
 


Byen for de eldste 
Byrådets mål: 
 Bidra til livsglede ved å tilrettelegge for mer aktivitet, både for hjemmeboende eldre 


og eldre i sykehjem 
 Tilby fritt brukervalg i hjemmetjenestene 
 Etablere Omsorg+ 
 Øke andelen eldre som benytter seg av korttidsplasser på sykehjem, slik at eldre som 


vil og kan bo hjemme får muligheten til det. 
 Legge til rette for at bydelene kan senke terskelen for å gi sykehjemsplass 
 Legge til rette for at eldre på sykehjem skal få bestemme mest mulig selv 
 Utvikle flere spesialiserte tilbud i sykehjemmene 
 Forbedre tjenestene i tråd med brukernes tilbakemeldinger i brukerundersøkelsene 
 Tilby høy faglig kvalitet og god fagkompetanse i tjenestene 


Hovedutfordringer: 
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 Skaffe nok personell med god fagkompetanse i eldreomsorgen 
 Mange av sykehjemmene trenger oppgradering samtidig som nye boligetilbud skal 


utvikles og etableres 
 Sykehusenes utskrivningspraksis fører til økt press på kommunen uten at det følger 


penger med 
 Antallet yngre brukere under 67 år med store behov for hjelp øker. 


  
Bydel Nordstrand oppfatter de sentrale føringer slik at det gis sterk fokus på brukertilpassede 
tjenester, lett tilgjengelig informasjon, service og effektivitet. I tillegg er det iverksatt nye 
tiltak i fht utvikling innen HMS-arbeidet. 
 
Bydelen er godt i gang med arbeid i tråd med byrådets planer. Eksempelvis: 
 Nyetablert servicetorg tilrettelagt for informasjon og veiledning til publikum 
 Utvikling av bydelens nettside 
 Elektronisk kvalitetssystem implisitt HMS /elektronisk avvikssystem, Delta. 


 


Serviceerklæringer og brukerundersøkelser 
I forbindelse med bydelsutvalgets behandling av budsjett 2010 ble det fattet følgende vedtak: 
” Mål 4  
Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med brukerne. 
 
Tiltak og deltiltak: 
Serviceerklæringer er utarbeidet og evaluert. 
 
Konsekvenser for brukerne: 
Bedre brukermedvirkning og brukertilpasning. Bruker vet hva som kan kreves av tjenesten. 
Avklarer forventninger mellom bruker og bydel. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: 
Avklarte forventninger bidrar til større forståelse for de tjenester som gis, og dermed har en 
positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.”  
 
Serviceerklæringer 
Formålet med serviceerklæringer er: 
 å avklare forventninger mellom brukerne/publikum og tjenestene 
 å  gi realistisk informasjon om hva bydelen kan tilby. 
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Brukernes opplevelser av kvalitet og service 
Medarbeiderne i Bydel Nordstrand produserer tjenester for befolkningen. For at mottakerne 
av tjenestene skal oppleve kvalitativt gode tjenester, må de tilfredsstille brukernes 
forventninger og behov. Tjenestene skal gis med service og kvalitet. Kvalitet handler om 
opplevd kvalitet. Forutsetningen for at bydelen kan levere kvalitet, avhenger av: 
- Den tekniske kvaliteten og av   
- Bydelens servicekultur.  
 
Med ”teknisk kvalitet” menes det som knytter seg til tekniske, lovmessige og 
forskriftsmessige standarder.  
 
Service handler om samhandlingen mellom tjenesteleverandør og bruker/mottaker. Dvs 
høflighet, respekt, tillitsvekkende framferd, tilgjengelighet og hurtighet i reaksjon og svar på 
henvendelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne modellen illustrerer sammenhengen mellom hovedelementene som inngår i brukeropplevd kvalitet, d.v.s. 
kvalitetsbegrepet (en modifisert utgave etter Grønros 1990): Kilde: (tidl. Bydelen Sagene – Torshov og Sogn). 
 


Brukerundersøkelser 
Hovedmål 
 Gjennom medvirkning opplever brukerne trygge tjenester med kvalitet, service og 


kapasitet. 
Delmål 
 Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med 


brukerne. 
Strategi 
Bydelen skal: 
 Skape forutsigbarhet for den enkelte bruker og beboer i bydelen. 
 Legge til rette tjenestene slik at brukerne får færrest mulig ansatte å forholde seg til. 
 Yte helhetlige tjenester og gi brukerne et differensiert og mangfoldig tilbud. 
 Forbedre tjenestene ved å sikre brukermedvirkning og det tverrfaglige samarbeidet. 
 Aktivt bruke LEON - prinsippet, det vil si å anvende laveste effektive omsorgsnivå ut 


i fra brukernes alder og behov. 
 Gjennomføre årlige brukerundersøkelser innenfor de ulike tjenesteområdene, og bruke 


resultatene av undersøkelsene til å forbedre tjenestetilbudet. 
 Bruke serviceerklæringer aktivt og gi brukerne god informasjon om tjenestetilbud og 


rettigheter 
 Ha gode klage- og tilsynsrutiner. 
 Sørge for at den enkelte bruker eller pårørende/verge blir møtt med respekt og 


forståelse ved eventuell misnøye med vedtak eller levering av tjenester. 


OMDØMME – IMAGE - PROFIL 


TEKNISK KVALITET:  
Hva mottaker får – sakens utfall 


SERVICE: Samhandling mellom 
tjenesteleverandør og mottaker 


OPPLEVD KVALITET 
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 Involvere familie og pårørende ved utarbeidelse av individuelle planer og 
rehabiliteringstilbud til eldre. 


 Verdsette og legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidrag, samt tilby 
avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig. 


 Gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for gjennomtenkt 
bruk av frivillighet fra aktører som eksempelvis frivillighetssentralene, eldresentrene, 
bydelens frivillige organisasjoner, menigheter og trossamfunn. 


 Oppmuntre til og legge til rette for at det finnes møtesteder på tvers av generasjonene, 
etnisk opprinnelse, kultur og religion, eksempelvis øke kontakten mellom barnehager, 
fritidsklubb, dagsenter og eldresentre. 


 
Tiltak og deltiltak 
 Det er brukermedvirkning i utarbeidelse av tiltaksplaner.   
 Brukerundersøkelser gjennomføres årlig. 


 
   
   Arbeidet med brukerundersøkelser sees i forhold til serviceerklæringene og skal  
   måle brukernes tilfredshet med tjenesten og sikre at eksisterende redskaper  
   og dokumenter bygger opp under service og kvalitet. Slik blir  
   brukerundersøkelsen et verktøy for oppfølging av det som er intensjonen med 
   serviceerklæringene og en dokumentasjon for forbedringsarbeid. 
 
  
Formålet med brukerundersøkelser: 
1. Bedre innsikt i egne tjenester ved å analysere og dokumentere effektivitet og kvalitet. 
2. Bedre innsikt i forbedringsmuligheter ved å sammenligne resultater og arbeidsmåter. 
3. Klargjøre og vedta forbedringstiltak på aktuelle tjenesteområder 
4. Integrere arbeidet med effektivitet og kvalitet i budsjettprosessen. 
 
Kvalitetsmål for brukerundersøkelsene: 
1. Sikre at brukerne får den kvaliteten på tjenestene som er forutsatt i serviceerklæringene. 
2. Sikre at bydelens tjenester bruker undersøkelsen systematisk og effektivt for å sikre et  
    mer helhetlig system for kvalitetsoppfølging av tjenestene.  
3. Sikre at brukernes opplevelse av kvalitet er i samsvar med hva som er forutsatt. 
4. Avklare forventninger i felles forståelse. 
 
Resultatene fra brukerundersøkelsene kan bidra til å: 
1.   Gi et bedre grunnlag for politiske beslutninger 
2.   Bygge opp en kunnskapsbase og fungere som styringsverktøy for administrasjonen og  
      for tjenestene. 
3.   Øke fokus på brukerorientering 
4.   Videreutvikle tjenestene og kvaliteten 
5.   Gi grunnlag for økt forståelse for kommunikasjonsutfordringene. 
6.   Brukes opp mot kvalitetsarbeidet til forbedring av kvalitetsprosedyrer. 
7.   Evaluering med sikte på forbedringer/endringer. 
8.   Fokusere på implementeringen av serviceerklæringer. 
9.   Sikre en god brukermedvirkning 
10. Involvere brukere / pårørende ved revisjon av serviceerklæringene. 
 
 
 
 
 
 







Bydel Nordstrand Sign: Per Johannessen DokId .1.2 Ver: 1.00 / 13.08.2010 Side 51 av 97 
 


Effektiviseringsnettverk  
Overordnede målsettinger (jf KS nettverkene): 
 Forbedring av kommunens tjenester 
 Effektivitetsutvikling i kommunens deltakerkommuner 
 Gi styringsinformasjon på nasjonalt nivå om kvalitets- og effektivitetsutvikling 


   
Formålet med effektiviseringsnettverkene: 
 Egen bevisstgjøring, organisering i Bydel Nordstrand, bruk av ressurser og 


ansvarsfordeling, samt bruk av nettverkenes resultater. 
 Bedre innsikt i egne tjenester ved å analysere og dokumentere effektivitet og kvalitet. 
 Bedre innsikt i forbedringsmuligheter ved å sammenligne resultater og arbeidsmåter. 
 Klargjøre mål og vedta forbedringstiltak på aktuelle tjenesteområder. 
 Integrere arbeidet med effektivitet og kvalitet i budsjettprosessen. 
 Arbeidet foregår med utgangspunkt i foranstående og i vår egen bevissthet om bruk av 


ressurser i nettverkene, intern arbeidsfordeling og hvordan bruke resultater aktivt i 
egen organisasjon. 
 


HMS-instruksen for Oslo kommune ifht. virksomhetsleders ansvar sier at: 
 ”Ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll i overensstemmelse med kravene  


i HMS – lovgivningen er videredelegert til virksomhetsleder i den enkelte virksomhet. 
Den enkelte virksomhetsleder må sikre at kravene i eller i medhold av helse, miljø og 
sikkerhetslovgivningen til enhver tid blir etterlevet og oppfylt. Virksomhetene må selv 
klarlegge hvilke lover og forskrifter de er berørt av, og hvordan de systematiske 
tiltakene skal være ved utarbeidelsen av eget HMS-system”.  


Hovedmål med HMS - arbeidet 
Oslo kommunes overordnede HMS - system har som hovedmål at kommunens virksomheter 
skal ha et HMS system som sikrer at kravene til lovgivningen på HMS - området og Byrådets 
HMS - instruks blir etterlevd. Målene er såpass vidt formulert at den enkelte virksomhet lett 
skulle finne referansepunkt i disse målsettinger ift. egne formulerte mål – og tiltak. 
 
Virksomhetens egne mål på HMS-området skal følge den øvrige målprosessen i kommunen;  
for bydelen betyr dette budsjett- og økonomiplanprosessen.  
Sett fra den enkelte arbeidstakers ståsted skal HMS - området ha alt det vesentlige  
i seg;  
 Fysisk og psykisk godt tilrettelagt arbeidsmiljø  
 Ivaretakelse av interessante og tilpassede arbeidsoppgaver og tilpasning av 


kompetanse jf. arbeidsmiljølovens målsetting. 
Gjennom lederskapet – på alle nivåer – må bydelen evne og se den enkelte medarbeider – som  
individ og som del av en gruppe. Det stilles omfattende krav til virksomhetsledere, og det 
forventes et sterkt fokus på helse- miljø og sikkerhet i det daglige arbeidet. Formelle HMS 
mål er retningsgivende og utviklende og bidrar således til en bedre hverdag for ansatte.                            
Et gjennomsyret og godt HMS - arbeid er et sikkerhetsnett for virksomhetens utviklingsarbeid 
på området.  
 


Helse, miljø og sikkerhet i forhold til Arbeidsmiljøloven     
Det er utarbeidet prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for Bydel Nordstrand.  
HMS - prosedyrene er implementert i elektronisk kvalitetssystemet (Ek).   
HMS - prosedyrene er et verktøy for enhetsledere i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø 
for alle ansatte i Bydel Nordstrand.   
Enhetslederne har ansvar for å informere sine ansatte om HMS - prosedyrene og legge til rette 
for at disse er tilgjengelig for alle ansatte. 
 
Formålet med HMS - prosedyrer 
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”Dokumentasjon på at Bydel Nordstrand oppfyller sine forpliktelser i forhold til forskrift om 
internkontroll for helse, miljø og sikkerhet – og at arbeidet med HMS drives i samsvar med 
krav til aktuelle lover, forskrifter og kommunale vedtak innen HMS-området”.  
 
I følge HMS – instruks for Oslo kommune skal: 
”Ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll i overensstemmelse med kravene i HMS 
– lovgivningen er videredelegert til virksomhetsleder i den enkelte virksomhet. Den enkelte 
virksomhetsleder må sikre at kravene i eller i medhold av helse, miljø og 
sikkerhetslovgivningen til enhver tid blir etterlevd og oppfylt.   
Bydel Nordstrand har HMS - prosedyrene tilgjengelig i Ek(elektronisk kvalitetssystem). Dette 
gjelder overordnede prosedyrer og prosedyrer tilknyttet det enkelte tjenestestedet. 
 
Forskrift om internkontroll har følgende formål:   
 Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskrift fremme et 


forbedringsarbeid i virksomheten innen: 
Arbeidsmiljø 
 Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller 


forbrukertjenester 
 Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall, slik at 


målene i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås. 
 


Helse- miljø og sikkerhet - HMS 
 Arbeidsmiljølovens målsetting er: 
 ”å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 


arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og 
med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske 
og sosiale utvikling i samfunnet, 


 å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet 
 å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers 


forutsetninger og livssituasjon, 
 å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta 


og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig 
veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, å bidra til et inkluderende arbeidsliv.” 


 
Bydelens ledere har mange øyne rettet mot seg i hverdagen, og spesielt er det mange 
meninger hvis sluttproduktet oppfattes utilstrekkelig, for dårlig eller at forventningene om at 
det skulle vært bedre ikke samsvarer med praksis.  
 
Kritikerne kan være mange 
 Brukerne selv; står tjenestetilbudet i forhold til brukers forventing?  


Hvordan kommuniseres det hvis utmåling av tjenester ikke samsvarer med 
forventningen?   


 
 Klage- og tilsynsorganene i forhold til den formelle klageadgangen  
 Gjør vi det godt nok sett fra politisk side: 


- Bydelsutvalg 
- Byråd 
- Bystyre 


 Gir vi tjenestene kostnadseffektivt, og ihht. LEON- prinsippet   
 
 Gjør vi det godt nok ifht.: 


- Formelle krav og egne satte kvalitetsnormer 
- Er vi etisk gode nok i leveransen 
- Hva med brukernes rettssikkerhet 
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Når disse spørsmålene stilles, omhandles også både direkte og indirekte våre ansatte og 
virksomhetens HMS - område. 
Dette er ytterligere med å underbygge at HMS - arbeidet og kvalitetsinnholdet i vår 
tjenesteyting henger nøye sammen, to sider av samme sak. 
 


Å fremme kvalitet 
Et kvalitetssystem er et helhetlig system som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale 
virksomhet. I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt 
både fra statlig og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige 
tjenester. Klarest er dette kommet til uttrykk i helse-, pleie- og omsorgstjenester.  
Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som bygger på:    
Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt.  
  
Kvalitetssikring og internkontroll – HMS er et linjeansvar med bydelsdirektøren som 
overordnet ansvarlig leder og enhetslederne som daglig ansvarlige for sine områder. 
Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne 
retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og 
kvalitetsutvikling skal organiseres og gjennomføres etter en lagt basismodell.  
 
Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å 
sikre at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko.  
Det finnes i dag flere metoder å bedrive en proaktiv risikovurdering på.  
Bydel Nordstrand har valgt Helhetlig Risiko Styring(HRS). Arbeidet ble gjennomført som et 
prosjekt i perioden juni / september 2009. Følgende funksjonsområdet ble valgt til arbeidet: 


1. Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel (Enhet for bestiller) 
2. Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger ( Enhet for veiledning og 


støtteordninger for voksne) 
3. Mer effektiv bruk av barnehagelokaler (Enhet for barnehager) 
4. Sikre overgang og implementering – NAV Nordstrand (enhet for veiledning og 


støtteordninger for voksne) 
5. Optimal bruk av innsatsteam (blant annet: bemanningsvolum, kompetanse, 


organisering, tverrfaglig samhandling) 
6. Etablere ordninger for bistand boligene imellom i aktuelle situasjoner (enhet for bo- 


og dagtilbud) 
7. Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak 


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


barnevern) 
9. Optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten (praktisk bistand og 


hjemmesykepleie) (Enhet for hjemmesykepleie /Enhet for praktisk bistand) 
10. Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase inkl. alle samhandlende relasjoner 


(Enhet for service- og forvaltning) 
11. Lage en samordnet kompetanseplan (stab personal- og organisasjonsutvikling). 
12. Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar (herunder blant annet: 


Prosedyrer/rutiner, kompetanse, organisering, ledelse, felles kulturforståelse, 
rapportering). Dette gir som sluttprodukt et ”komplett kompendium”. 
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På bakgrunn av dette arbeidet, kan bydelen i større grad enn tidligere vurdere om valgte 
strategier er relevante i forhold til utfordringene virksomheten står overfor, og om 
virksomheten evner å oppnå tilsiktede resultater. Det er i tillegg en effektiv metode for å 
skjelne mellom viktige forhold (kritiske risikoer) og mindre viktige forhold (ubetydelige 
risikoer), slik at det lettere kan prioriteres tiltak der det vil ha størst effekt.  
HMS som et sentralt element i kvalitetsutviklingsarbeid må drives kontinuerlig og må i tillegg 
til ledelsen – i den totale sammenheng -  involvere ansatte, tillitsvalgte og politikere, slik at 
det blir gjennomgående i hele organisasjonen. 
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Kvalitetslover 
 


 
 


Samfunnsutvikling og ny kunnskap 
I takt med samfunnsutviklingen og økt/ny kunnskap omkring helse-, miljø og sikkerhet, vil  
forventninger og formelle krav føre forsterket fokus på HMS - området og bidra til økende   
konkurranse om den gode arbeidskraften. 
  
HMS og den tjenesteyting som gis brukerne kan ikke sees isolert i forhold til hverandre. 
HMS området er en del av virksomhetens kvalitetskonsept. Den vesentligste bjelken i bygget 
er borte hvis et velfungerende HMS - konsept ikke også tydelig rettes inn mot en trygg og 
best mulig leveranse av tjenestene.   
 


Omorganisering 
Dette er et sentralt spørsmål å stille, selv om en ikke kan organisere seg vekk fra alle 
problemer eller utfordringer. Men en kan organisere seg slik at en står best mulig rustet til for 
å løse oppgaver. De strukturer som velges vil vi se igjen i forhold til HMS området. 
 


To-nivåmodell  
Bydel Nordstrand implementerte fra 1. september 2007 ny organisatorisk hovedstruktur; 
Resultatenhetsmodellen, som kjennetegnes ved at det tradisjonelle avdelingsnivå nærmest 
bydelsdirektøren fjernes, til fordel for enheter, i vårt tilfelle 10 enheter med enhetsledere. 
Disse har et tydelig og selvstendig ansvar for den løpende tjenesteyting (fag, personal og 
økonomi) innen gitte rammer. 
 
 


 
 Kvalitetens ”første lov” avhenger av den kvalitet som oppleves. 


Medarbeiderne våre produserer tjenester til befolkningen. For at mottakerne av våre 
tjenester skal oppleve tjenestene som kvalitativt gode, må de tilfredsstille brukernes 
forventinger og behov, og tjenestene må leveres på en måte som brukerne er fornøyde 
med. Kvalitet handler blant annet om opplevd kvalitet. 
Forutsetningen for av VI kan levere kvalitet er avhengig av den tekniske 
kvaliteten og av vår servicekultur. Med ”teknisk” kvalitet menes det som 
knytter seg til tekniske, lovmessige og forskriftsmessige standarder. Service handler 
om samhandlingen mellom tjenesteleverandør og bruker/mottaker. Det vil si høflighet, 
respekt, tillitsvekkende framferd, tilgjengelighet og hurtighet i reaksjon og svar på 
henvendelser. 


 
 Kvalitetens ”andre lov” er avhengig av samspillet og forståelsen mellom den som yter 


tjenesten og den som mottar tjenesten. 
 
 Kvalitetens ” tredje lov” er å sikre individets rettigheter. 


 
 Kvalitetens ”fjerde lov” er å delegere myndighet og kontrollere. 


 
 Kvalitetens ”femte lov” er at empati er ingen garanti for god kvalitet, men god kvalitet 


er ikke mulig uten empati. 
 
 De to første kvalitetslovene – og den siste - er sterkt HMS-relatert.  
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Linjeansvar 
HMS ansvaret må tydeliggjøres som et linjeansvar. For å ha støttespillere, pådrivere, 
rådgivere, samt formalisere deltakelse/medinnflytelse fra de tillitsvalgte og vernetjenesten vil 
Bydel Nordstrand sitt kvalitetsutvalg være representert med bydelsdirektørteamet og 
kvalitetsrådgiver, som trekker inn andre etter behov   
  
I hver enhet er det obligatorisk å ha en kvalitetskomité, kvalitetsgrupper og HMS - grupper.  
 
 
Bydel Nordstrands kvalitetsarbeid har følgende oppbygging: 
 Kvalitetsutvalg  Ivaretar kvalitetsutvikling på overordnet nivå 
 Kvalitetskomite  Ivaretar kvalitetsutvikling på enhets-/stabsnivå.   


                                               Ledes av enhetsleder, deltakelse av ansatte og  
                                               lokalt tillitsvalgt  


 Kvalitetsgruppe  Ivaretar kvalitetssikring av brukerrettet arbeid på   
                                               tjenestestedsnivå.  
     Sikrer utarbeidelse og etterlevelse av prosedyrer. 
                                               Ledes av tjenestestedsleder, deltakelse av ansatte 
                                               og lokalt tillitsvalgt 


 HMS - gruppe   Ivaretar kvalitetssikring av HMS - arbeidet 
Tjenestestedsnivå.                  Sikrer systematisk oppfølging av enhetenes-/stabenes 
                  HMS - arbeid 
                                               Ledes av tjenestestedsleder, deltakelse av ansatte 
                                               og lokalt verneombud 
 


                                                                                               
Kvalitetsgruppen -/HMS - gruppen har en støttefunksjon til linjeledelsen og arbeider således 
ikke selvstendig i utarbeidelse av prosedyrer. 
 


Forankring i ledelsen 
Måten bydelen organiserer seg på vil på en tilfredsstillende måte strukturere og synliggjøre 
lederskapet i HMS - sammenheng Bydelsdirektøren og enhetslederne får en synlig plass 
gjennom sin deltakelse i råd - og komiteer innen HMS og kvalitetsutvikling. Dette er 
betydningsfullt for å nå gode resultater. 
Med denne organiseringen blir ledelsen synliggjort i det løpende HMS - og kvalitetsarbeidet; 
både på drifts- og overordnet nivå. 
På denne måten skaffer ledelsen seg nyttig og nødvendig informasjon som kan anvendes til 
positiv videreutvikling   
 
HMS arbeidet må drives på alle plan og nivåer    
Blir ledelsen fraværende på HMS - området, kan dette gi negative utslag som: 
 Lite sannsynlig at interesse og kvalitet for HMS området opprettholdes over tid 
 Vanskeliggjør nødvendig bred deltakelse i virksomheten.  
 Kan eksponere rollekonflikter av forskjellige slag. 


 


Forum for medinnflytelse - tillitsvalgte og vernetjenestens deltakelse: 
I tillegg til arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenestens deltakelse i lov- og avtalefestede 
organer er det opprettet et fast utvalg; Forum for medinnflytelse, hvor de hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombudet møter bydelsdirektørens ledergruppe. Arbeidsgivers deltakelse må nå 
sees på nytt i to - nivå modellen.  
Intensjonen er å ha en møtearena hvor det kan tas opp og drøftes aktuelle saker på en uformell 
måte, og på et tidlig tidspunkt. Avgrensningen er at det skal ligge innenfor det saksfelt hvor 
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tillitsvalgte/vernetjenesten er tillagt oppgaver og medansvar, og partene har forpliktet seg til 
en åpen og direkte dialog. 
 
Helhetsansvar 
Det er behov for gode prosesser med tillitsvalgte og vernetjeneste, gjerne utover det formelt 
nedfelte, som eksempelvis forum for medinnflytelse. Selv om flere av de forhold som drøftes 
der kunne vært drøftet i AU til AMU / MBU, får vi en større bredde i samspillet i forumet for 
medinnflytelse, noe som også kan styrke senere formelle behandlinger i AMU / MBU. 
Med dette deltar hele organisasjonen: ledelse, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste i å tenke 
helhetlig. 
 
Opplæring 
Opplæring innen HMS - området er viktig, jf. det ansvar lederskapet har. God kunnskap og 
ivaretakelse av oppgavene skal blant annet forhindre utstøting fra arbeidslivet. 
Forhindre unødvendig bruk av tidligpensjonering / AFP 
Dempe eller forhindre andre uheldige og negative forhold. 


Planlegge og sette mål 
Tradisjonell målstyring  
Gjennom flere 10-år har Målstyring stått sentralt i den kommunale planleggingen og 
gjennomføringen, mens kvalitet og andre måleindikatorer har kommet til underveis. Med 
Målstyring i dennes første fase var det mer en ensrettet økonomisk målstyring det dreide seg 
om. 
 
Metode 
I en stor organisasjon, som bydelene og de fleste virksomhetene i Oslo kommune er, vil 
bydelen være tjent med å benytte gjennomgående metodiske tilnærminger/prosesser både i 
planlegging og gjennomføringsfasen.  
I dette ligger det sikring for de ansatte; en forutsigbarhet som ved tilstrekkelig implementering 
innebærer trygghet og et pre for arbeidsmiljøet, samtidig som det trygger produksjonen. Igjen 
ser vi at det er naturlig å tenke HMS og tjenesteyting i sammenheng. 


Internkontrollforskriften 
Internkontrollforskriften kan i en større sammenheng være med å vise vei i forhold til metode 
og prosesser.  
Internkontrollforskriften pålegger virksomheten å ha skriftlig dokumentasjon:   
1. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 
2. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og  
    myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt   
3. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 
4. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt  
5.Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav  
   fastsatt i eller i medhold av helse- miljø og sikkerhetslovgivningen 
6.Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den   
   fungerer som forutsatt   
7. Sikre sammenheng mellom metode og prosess. 
8. Ivareta prosesser hvor kommunikasjon og dokumentasjon omhandler fasene: 
 Igangsettelse 
 Kartlegging 
 Planlegge- og prioritere tiltak 
 Følge opp og evaluere 


Dette representerer formelle krav til lederskapet i den enkelte virksomhet. Vi kan anvende den 
samme tenking også i forhold til tjenesteytingen. Da vil våre metoder inn mot tjenesteytingen 
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kunne tuftes på noe kjent, samtidig som vi kan bli mer proaktive og sikre en tryggere 
leveranse av bydelens tjenester.  
En ting er å sette seg mål, men hvordan med tilstrekkelig objektivitet skal vi si at disse er 
oppfylt på en tilfredsstillende måte.  Det er i dag ikke godt nok bare å sjekke at en har holdt 
seg innenfor tildelte økonomiske rammer. Vi må i tillegg kunne si eller få bekreftelse på at 
oppnådd resultat i forhold til målet er tilfredsstillende i forhold til definerte 
parametere/målområder; som eksempel: 
 Selve tjenesteytelsen/kvaliteten på denne 
 Brukere/befolkningen 
 Ansatte  
 Ressursforvaltning.(som innbefatter mer enn den rene økonomiinnsatsen – 


infrastruktur som teknolog og bygninger) 
 
Ledelsen i bydelen må bestrebe seg på å være synlig og ivareta HMS ansvaret, og se HMS- 
området som en integrert del av virksomhetens totale kvalitetskonsept. Dette vil best ivareta 
både virksomhetens sluttprodukter/tjenesteproduksjonen - og vårt viktigste instrument for å nå 
dette; de ansatte og tillitsvalgte. 
Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig 
prosess og involverer ansatte, tillitsvalgte og politikere, slik at kvalitetsarbeidet blir 
gjennomgående i hele organisasjonen. 
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DEL 2 KVALITETSSYSTEM I BYDEL NORDSTRAND
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Mål og virkeområde for kvalitetssystemet 
 


1. Gjennom helhetlig tilnærming sikre kvalitet og kontinuerlig tilpasning, utvikling og 
forbedring av tjenestetilbudet. 


2. Tilrettelegge et kvalitetssystem som gjør det mulig å planlegge, målstyre, sikre og 
forbedre kvaliteten på tjenestetilbudet. 


3. Ivareta kvalitetsarbeidet innenfor rammer gitt i faglige kriterier, økonomiske,  
personellmessige og materielle ressurser og uttrykt gjennom lov, forskrifter og  
retningslinjer. 


 


Virkeområde 
Det beskrevne kvalitetssystemet gjelder eksterne og interne tjenester. Bydelsdirektøren kan 
beslutte endringer i systemets virkeområde.  
Kvalitetsarbeidet ligger i linja med enhetsleder/stabsleder som daglig ansvarlig. 
Ansvar, oppfølging og behandling av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling gjennomføres 
etter følgende basismodell: 
 
 
 


Bydelens organisering av kvalitetsarbeidet 
 


BYDELSDIREKTØR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KVALITETSUTVALGET 
  Bydelsdirektører +  kvalitetsrådgiver 


 ENHETER/STABER 


KVALITETSKOMITÉ 


KVALITETSGRUPPER 
 


HMS-GRUPPER 
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Bydel Nordstrands kvalitetsarbeid har følgende oppbygging: 
 Kvalitetsutvalg  Ivaretar kvalitetsutvikling på overordnet nivå 
 Kvalitetskomite   Ivaretar kvalitetsutvikling på enhet-/stabsnivå 
 Kvalitetsgruppe  Ivaretar kvalitetssikring av brukerrettet arbeid på   


                                               tjenestestedsnivå. 
     Sikrer utarbeidelse og etterlevelse av prosedyrer 


 HMS - gruppe   Ivaretar kvalitetssikring av HMS - arbeidet 
tjenestestedsnivå.                   Sikrer systematisk oppfølging av enhetens-/stabens 
                  HMS – arbeid. 


  
Kvalitetsgruppen /HMS - gruppen har en støttefunksjon til linjeledelsen og arbeider således 
ikke selvstendig i utarbeidelse av prosedyrer. 
 
Kvalitetsutvalget 
Bydelens kvalitetsutvalg er organisert etter modell 1 (rådmannsmodellen) i ”Organisering av 
kvalitetsarbeidet i kommunehelsetjenesten” utgitt av Statens helsetilsyn. Utvalget ledes av 
bydelsdirektøren og har eget mandat. Utvalget behandler avvik som ikke kan behandles og 
lukkes på enhetsnivå etter lover, forskrifter og interne rutiner og vedtak i henhold til 
kommunehelseloven, sosialtjenesteloven, personopplysnings- loven og arbeidsmiljøloven og 
bygger på det kvalitetsarbeidet som allerede er godt etablert i mange tjenester.   
 
Sammensetning 
- Bydelsdirektør  (leder) 
- Assisterende bydelsdirektører  
- Kvalitetsrådgiver (sekretær) 
  
Mandat 
Kvalitetsutvalget skal fortløpende arbeide med kvalitetsutvikling på overordnet plan i 
bydelen, og systematisk arbeide med avvik som et verktøy for å fange opp 
forbedringsområder i bydelens tjenesteproduksjon på overordnet plan. 
 
Bydelsdirektøren har det overordnede ansvar for bydelens kvalitetsarbeid. 
Det vil si: 
 Sikre oppfyllelse av gjeldende myndighetskrav 
 Sikre klare målsettinger slik at linjeansvaret tydeliggjøres 
 Sikre overordnede prosedyrer slik at myndighetskravene relateres til det daglige 


arbeidet. 
 Sikre at myndighetskrav og prosedyrer levendegjøres for å oppnå et eierforhold i hele 


organisasjonen. 
 Sikre forbedring og utvikling av bydelens kvalitetsarbeid med delta som et viktig 


forbedringsverktøy. 
 Avvik som ikke kan lukkes på enhets-/stabsnivå behandles i kvalitetsutvalget. 


Enhetsleder/stabsleder kan bli innkalt til møter. 
 Sikre kontroll og etterlevelse av myndighetskrav og prosedyrer. 
 Sikre informasjonsflyt – enhetsleder/stabsleder og tillitsvalgt. 


 
Kvalitetsutvalget behandler også avviksmeldinger innen HMS området og kvalitetssystem for 
informasjonssikkerhet. Hastesaker meldes umiddelbart fra enhetsleder direkte til 
bydelsdirektør. Enheten får tilbakemelding på avvik som meldes til behandling. De mindre 
alvorlige avvikene løses i enheten med egne tiltak og rapporteres Kvalitetsutvalget til 
orientering. Kvalitetsutvalgets referat sendes enhetsleder og tillitsvalgte til informasjon. 
 
Kvalitetskomiteene med sentralt mandat 
Kvalitetskomiteen ledes av enhetsleder/stabsleder. 
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Kvalitetskomiteen skal  settes sammen av ansatte og tillitsvalgt. 
 
1. Kvalitetskomiteen er rådgivende overfor enhetslederen /stabslederen og kommer med  
    anbefalinger til enhetsleder.  
2. Bydelens kvalitetsarbeid skal befestes og kvalitetssikres gjennom egne kvalitetskomiteer. 
3. Kvalitetskomiteene skal gjennomgå prosedyrer utarbeidet av kvalitets- / HMS - gruppene. 
    Enhetsleder har det overordnede ansvaret for: 
   - Å iverksette tiltak 
   - Å sikre kvaliteten på virksomhetens tjenester. 
 
 Kvalitetskomiteen skal: 
    - Behandle avviksmeldinger 
    - Videreformidle resultat av behandlingen til aktuell tjenestestedsleder. 
    - Sørge for at praksis endres for å unngå nye avvik. 
 4. Dersom saker fra kvalitetskomiteen skal behandles videre i kvalitetsutvalget er det den  
    respektive enhetsleder/stabsleder som bringer saken videre til bydelsdirektør via    
    utvalgets sekretær. 
5. Hastesaker bringes muntlig direkte fra enhetsleder eller stabsleder til bydelsdirektør. 
6. Kvalitetskomiteen skal sammensettes av ansatte og tillitsvalgt. 
7. Kvalitetskomiteen ledes av en enhetsleder / stabsleder.  
  


Kvalitetsgrupper / HMS - grupper 
Det er etablert HMS - grupper og kvalitetsgrupper på hvert tjenestested i hver enhet/stab. Der 
det er hensiktsmessig benytter tjenestestedet en gruppe til arbeidet. Det er i disse tilfeller 
bevissthet på å fordele tiden til kvalitetsarbeid rettet mot bruker og til HMS - arbeid rettet mot 
ansatt. 
Det er utarbeidet en prosedyre for kvalitetsgruppe og en prosedyre for HMS - gruppe grunnet 
forskjellige myndighetskrav til områdene. 
Gruppens/gruppenes oppdragsgiver er enhets-/stabsleder med konkrete oppdrag  og gitte 
frister. 
Gruppen / gruppene er rådgivende for tjenestelederne. 
Tjenestestedsleder leder gruppens arbeid og er ansvarlig for innkalling, fremdrift og 
informasjon. I HMS - gruppen deltar lokalt verneombud og 2-3 ansatte. I kvalitetsgruppens 
arbeid deltar lokalt tillitsvalgt og 2-3 ansatte. 


 
Kvalitetsgruppens mandat: 
 Sikre systematisk oppfølging av tjenestesteds-/stabens kvalitetsarbeid. 
 Systematikken synliggjøres ved faste møter med fokus på prosedyrer tilknyttet 


kvalitet. 
Det føres referat. 


 Sikre etterlevelse av etablerte prosedyrer 
 Utarbeide nye prosedyrer ved behov 
 Anbefale tiltak for lukking av avvik 
 Sikre at endringer i forbedringsarbeidet informeres til ansatte i personalmøtet. 
 Sikre etterlevelse av endringer og prosedyrer. 


 
HMS - gruppens mandat: 
HMS - gruppen har en støttefunksjon til linjeledelsen og arbeider således ikke selvstendig i 
utarbeidelse av prosedyrer. 
 Sikre systematisk oppfølging av enhetens HMS - arbeid.   
 Systematikken synliggjøres ved faste HMS - møter og fast gjennomgang av HMS -


arbeidet i enheten.  
 Sikre etterlevelse av etablerte prosedyrer 
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 Sikre utarbeidelse av nye prosedyrer ved behov 
 Ha oversikt over avvik tilknyttet HMS - området 
 Faste møter som referatføres. 


 
Fellesskriv fra byrådsavdeling for eldre- og sosiale tjenester v/ kommunaldirektør 01.01.2009 
pålegger bydelene:  
:


 
 : 
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Bydel Nordstrands svar på byrådsavdelings fellesskriv er nedfelt i dette dokumentet med 
overordnet kvalitetssystem. 
  
 Tertialvis gjennomgang av utvalgte HMS - prosedyrer med alle bydelens ansatte. 
 Kvalitetsutvalget fører tilsyn og regelmessig gjennomgang av prosedyrene.  
 Det føres i tillegg statistikk over avvik.   
 Det er en kontinuerlig dialog med respektive enhetsledere i denne prosessen. 
 Bydelen har prosedyrer og systematisk opplæring tilknyttet etterlevelse av bydelens 


overordnede kvalitetssystem. 
 Gjennomføring tilknyttet HMS - gjennomgang og rapportering følges opp på alle 


bydelens tjenestesteder og i staber.  
 Det er etablert HMS -grupper på hvert enkelt tjenestested i bydelen.  
 Fokuset er spesielt rettet mot oppfylling av myndighetskravene som gjenspeiler seg i 


rapporteringen.  
 
I tråd med kommunaldirektørens fellesskriv vises det til følgende punkter i bydelens 
statusrapportering for avvik: 
1. Avvik med antall som er under arbeid 
2. Avvik med antall som er behandlet 
3. Avvik med antall som er lukket  
4. Avvik med antall som ikke er lukket.  


 
 Oppfølging av avvik utføres ved at kvalitetsutvalget fører tilsyn ved uttak av rapport 


og ikke lukket avvik synliggjøres. 
 Kvalitetsutvalget har nødvendig dialog med de respektive enhetsledere underveis i 


prosessen.   
 Resultat av kvalitetsutvalgets dokumentasjon på bydelens avviksbehandling   


synliggjøres i en samlet HMS - rapport for bydelen. 
 Rapporten er grunnlaget for årlig tilbakemelding til kommunaldirektør. 


 
Det er utarbeidet prosedyrer som sikrer oppfyllelse av alle myndighetskrav tilknyttet HMS 
- arbeidet. Prosedyrene er veiledende i forhold til hva som skal utføres og selve gangen i 
arbeidet for å sikre måloppnåelse og felles forståelse for de krav som er gitt. 
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Tillitsvalgtes medvirkning i kvalitetsarbeidet 
Tillitsvalgtes medvirkning i ulike sammenhenger reguleres i stor grad av Hovedavtalens 
bestemmelser og Avtale om medinnflytelse / medbestemmelse.  Det er imidlertid ikke like lett 
å vise til konkrete paragrafer som gir svar på hvordan tillitsvalgte skal delta i 
kvalitetsarbeidet.  Vi mener imidlertid at Hovedavtalens formål (§ 6) er et godt utgangspunkt i 
forhold til tillitsvalgtes medvirkning.  Der heter det at: 
 
”Formålet med denne avtalen er gjennom samarbeid å utvikle et godt arbeidsmiljø, økt 
effektivitet til beste for byens innbyggere, de ansatte og for Oslo kommune. Partene er enige 
om nødvendigheten av et godt og tillitsfullt forhold i virksomhetene.” 
 
I § 7 nedtegnes det flere prinsipper i forhold til samarbeidet mellom partene.  Det 
understrekes viktigheten av at det skapes gode samarbeidsformer, at samarbeidet skjer i 
betryggende former som skaper medansvar og at det er en felles plikt for virksomhetens 
ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte å ta initiativ til og støtte aktivt opp om og medvirke til 
utviklingsarbeid. 
 
Kvalitetsutvalget 
Utvalget er arbeidsgivers ”øverste” utvalg.  Utvalget vil blant annet sette på dagsorden 
ideer/planer for bydelens overordnede kvalitetsarbeid.   Før eventuell beslutning 
om/gjennomføring av konkrete strategier/overordnede mål/større tiltak fremmer 
bydelsdirektøren disse forslag for Medbestemmelsesutvalget (referanse MBU – avtalens § 
3.1.4, § 4.1 og § 4.2.n). 
Tillitsvalgtes deltakelse på dette ”planet” består i at bydelens sentrale tillitsvalgte får referater 
fra møtene i kvalitetsutvalget.   
 
Kvalitetskomiteene 
Det er viktig at ansattes organisasjoner er representert på et operasjonellbart nivå. Tillitsvalgt 
deltar i kvalitetskomiteer og kvalitetsgrupper, verneombud deltar i HMS - gruppene. 
  
Kvalitetsgruppene 
Det er en kvalitetsgruppe på hvert tjenestested. Det er viktig at lokalt tillitsvalgt deltar i 
arbeidet med å sikre systematisk oppfølging av tjenestens kvalitetsarbeid. Delta i utvikling av 
nye prosedyrer og forbedringsarbeid for å sikre en faglig forsvarlig tjenesteproduksjon. 
 
HMS - gruppene 
Det er en HMS - gruppe på hvert tjenestested. Det er viktig at lokalt verneombud deltar i det 
systematiske HMS - arbeidet på tjenestestedet. Bidra til å sikre oppfølging av prosedyrer, 
etterlevelse, revidering og utarbeidelse av nye prosedyrer ved behov.    
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Bydelsutvalgets/Bydelsdirektørens internrevisjoner 
Når det gjelder de viktigste årlige og regelmessige revisjoner nevnes: 
 Gjennomgang av rapportering av regnskap, budsjettprognose, mål og nøkkeltall i 


tertial - og årsmelding.  
 Gjennomgangen presenteres av bydelsdirektør til bydelsutvalget og byrådsavdeling i 


henhold til fastsatte regler.     
 Intern systemrevisjon.  


Revisjonsgruppen har følgende mandat: 
Intern systemrevisjon gjennomføres på oppdrag fra bydelsdirektør etter utarbeidet 
årsplan. Revisjonen kan også gjennomføres på oppdrag fra bydelsdirektør utenom det 
planlagte eksempelvis på bakgrunn av kjennskap til sviktende fungering / rutiner eller 
mangler på dette i viktige områder av tjenesteytingen. Det kan utføres varslede og ikke 
varslede revisjonsbesøk. Det er utarbeidet detaljerte prosedyrer for revisjonsgruppens 
arbeid.  
Revisjonsgruppens sammensetning: 
-Spesialkonsulent økonomi 
-Kvalitetsrådgiver 
Gruppen suppleres ved behov for en person tilknyttet adekvat fagområde.  
 


Gjennomgang av arbeidsmiljørapport.             
 Revisjon av kvalitetssystem og prosedyrer i den enkelte enhet. Alle prosedyrer skal 


være godkjent i Ek. Ved fristoverskridelse forsvinner tidligere godkjenning. 
Alle prosedyrer skal revideres hvert annet år med unntak av prosedyrer i    
legemiddelhåndtering som skal revideres årlig. 


 
 Revisjon av prosedyrer i legemiddelhåndtering utføres av bydelsoverlegen, som 


innehar nødvendig legemiddelkompetanse. Bydelsoverlegen videresender prosedyren 
til godkjenning av prosedyrens eier. 


 
 Internkontroll av tjenestenes legemiddelhåndtering utføres av bydelsoverlegen. 


 
 Årlig rapport til bydelsutvalget om klager og utfallet av saken i klageinstans.  


Alle formelle klagesaker som er behandlet i enhetene ut fra delegert myndighet og 
sendt overordnet klageinstans i bydel, byråd eller statlig myndighet gjennomgås.   


 
 Årlig gjennomgang av bydelsdirektørens delegering av fullmakter innenfor økonomi, 


personal og myndighet i forvaltning og utførelse av lovverk overfor tjenestemottakere. 
Enhetslederens gjennomgang av videredelegering. 


 
 Tilsynsutvalgets årsrapporter. Bydelsutvalget har oppnevnt tilsynsutvalg etter pålegg 


fra bystyret for institusjoner, men også avtalt tilsyn i boliger med bemanning for eldre 
og funksjonshemmede, for bestillerenheten og hjemmetjenesten. 


 
 Bydelsdirektøren /bydelsoverlegen/ helsekonsulent og enhetsledere utfører tilsyn 


innenfor sine arbeids - og ansvarsområder områder både i forhold til kommunale-
/statlige og private tjenester.  
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DEL 3 HELHETLIG RISIKO STYRING 
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Det Norske Veritas 
 
 
 
Risikoanalyse i Bydel 
Nordstrand: 
Rapport til Oslo Forsikring AS og Bydel Nordstrand 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referanser til deler av denne rapporten som kan føre til feiltolking er ikke tillatt  
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Risikoanalyse i Bydel Nordstrand 


for 


Bydel Nordstrand 


Ekebergveien 243 


1112 OSLO 


Kontaktperson:   Per Johannessen 


Det Norske Veritas AS
P.O.Box 300
1322 Høvik


Tel: +47 67 57 99 00
Fax: +47 67 57 99 11


Registrert i Norge
  NO 945 748 931 MVA 


Rapport nr.:   2009‐1897     


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


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


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


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


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


Navn og stilling 


Marit Brennhovd, senior konsulent 


Navn og stilling 


Merete Nordsveen, senior konsulent 


Utarbeidet av: 


Navn og stilling 


Nicolaj Tidemann, senior konsulent 


 


Verifisert av:  Navn og stilling 


Anders Magnus Løken, konsulent 


Godkjent av:  Navn og stilling 


Erling Svendby, direktør 


 


Utstedelsesdato:  21 des. 2009   


Prosjekt nr:   47127482     
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Innledning 
Bydel Nordstrand har gjennomført et prosjekt i helhetlig risikostyring (HRS) i samarbeid med Oslo 
Forsikring AS og Det Norske Veritas (DNV).  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


7.  Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak (Enhet for 
forebyggende arbeid) 


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


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


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


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


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


 


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


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


• Forebygge skade på liv, helse, miljø og eiendom 


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


• Forbedre virksomhetens måloppnåelse og sikre planlagt utvikling 
 


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


Bydel Nordstrand definerte følgende mål for prosjektet:  


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


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


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


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


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


 


Organisering av HRS prosjektet i Bydel Nordstrand 
Prosjektet har vært organisert med egen HRS‐koordinator som har rapportert til Bydelsdirektør. 


Prosjektet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av: 


Rolle i prosjektet:    Stilling/navn:       


Prosjekteier      Bydelsdirektør      Bydel Nordstrand   


Styringsgruppe      Bydelsdirektørs team    Bydel Nordstrand   


HRS koordinator    Kvalitetsrådgiver    Bydel Nordstrand 


Ekstern Prosjekteier    Jan Eide      Oslo Forsikring 


Prosjektleder      Marit Brennhovd     Det Norske Veritas 


Prosjektmedarbeider    Merete Nordsveen    Det Norske Veritas 


Prosjektmedarbeider    Nicolaj Tidemann     Det Norske Veritas 


Prosjektet er gjennomført i tiden juni 2009 – november 2009.  


Oppgaveomfang og avgrensning 
Arbeidet ble inndelt i følgende aktiviteter: 


• Etablere risikostyringspolicy 


• Initiering og igangsetting 


• Identifisering av risikoer  


• Analyse 
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• Tiltaksplanlegging 


• Etablere risikostyringsstruktur 


• Rapport med vurderinger og anbefalinger  
 


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


 


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


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


2.  Kartlegging av trusler/risikofaktorer/farer/usikkerheter 


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


4.  Tiltaksplanlegging 


5.  Implementering og oppfølging 


 


Figuren nedenfor viser hovedtemaer i arbeidet: 


Igang-
settelse


kartlegging analyse tiltaks-
planlegging


dokumentasjon


kommunikasjon


gjennomføring 
og oppfølging


 
Figur 0‐1 Beskrivelse av 5 faser i risikotilnæringsprosessen 


 


Igangsetting 


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


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


Kartlegging av risikoer 


For å ha en entydig oppfatning av hva den identifiserte risikoen virkelig dreier seg om er det meget 
viktig å formulere et godt og dekkende ”navn” på risikoen. Dette er forsøkt gjort ved at risikoene er 
formulert som en uønsket hendelse (dvs. uttrykker noe negativt), og at konsekvensen av hendelsen 
beskrives kort i navnet (Uønsket hendelse ‐> Konsekvens). 
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I og med at det er enkelte identifiserte risikofaktorer som ikke er ”uønskede potensielle hendelser”, 
men forhold som er kontinuerlig tilstede kan man også dele de identifiserte risikofaktorene i 2 ulike 
hovedgrupper; 


• Uønskede potensielle hendelser 


• Organisatoriske tilstander 
 


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


Analyse av risiko 


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


Tiltaksplanlegging 


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


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


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


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


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


Kritisk
Betydelig
Ubetydelig


Klassifisering av risiko


 
Figur 0‐2 Tiltaksplanlegging ‐ prioriteringsstrategi 


 


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


 


Implementering og oppfølging 


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


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


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


 


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon  
Figur 0‐1 ‐ Rammeverk for helhetlig risikostyring 


 


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


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


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


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


• Risikobildet skal som minimum rapporteres 3 ganger pr.år i forbindelse med 
tertialrapporteringen.  
 


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


kommunikasjon


gjennomføring 
og oppfølging


 
Figur 0‐2 ‐ Beskrivelse av 5 faser i risikotilnæringsprosessen 


 


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


Overordnede mål  
Målene som risikoene skal vurderes opp mot ble identifisert i starten av prosjektet. Det er viktig at 
risikostyringsmålene er knyttet opp til bydelens overordnede mål. Figur 0‐3 viser bydel Nordstrands 
målhieraki og koblingen mellom visjon og ned til mål.  


 


Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i


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


Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt


Visjon


Virksomhetsidé


Verdier


Brukere RessurserAnsatteOmdømmeMålområder


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


Bydel 
Nordstrand har 
et godt 
omdømme


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


Kostnadseffektiv 
forvaltning av 
bydelens 
økonomiske, 
materielle og 
menneskelige 
ressurser 


Kvalitet på
tjenesten


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


 
Figur 0‐3 ‐ Bydel Nordstrands målhierarki 


  


Sannsynlighet- og konsekvensskala 
For å kunne vurdere risikonivå for hver risiko må det etableres en omforent skala for sannsynlighet 
for at en hendelse inntreffer og konsekvensskala for hvert av målområdene. Prosjektgruppen fastla 
en sannsynlighetsskala som er felles for resultatmålene som vist i Tabell 0‐1. 


Tabell 0‐1 ‐ Sannsynlighetsskala 


Verdi  Beskrivelse  Kommentar 


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


mnd., men oftere enn en gang i året   
Har opplevd det eller hørt om det. Området/aktiviteten øker 
sannsynlighet for at det kan inntreffe her. 


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


 


For hvert av målområdene ble det laget en konsekvensskala, som definerer akseptkriterier for bydel 
Nordstrand for hvert av målområdene. Denne er vist i  Tabell 0‐2.  


 Tabell 0‐2 ‐ Konsekvensskala for målområdene 


Mål  Verdi  Beskrivelse 


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


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


brukerundersøkelsen 


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


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


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


Bydel Nordstrand har et godt omdømme 


Høy  Negativ presseomtale  
ANSATTE (ANS)     


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


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


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


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


RESSURSER (RES)     
Lav  Nedsatt effektivitet i tjenesten/ 


Kostnadsøkning på x NOK 
Middels  En enkelt enhet går med underskudd 


Kostnadseffektiv forvaltning av bydelens økonomiske, 
materielle og menneskelige ressurser  


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


Lav  Avvik av ikke vesentlig karakter  
(bydelens avviksregistrering) 


Middels  Bemerkninger fra tilsynsmyndigheter/klager 


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


Høy  Alvorlig avvik og/eller pålegg fra tilsynsmyndighetene 


 


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


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


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


 


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


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


For videre anbefaling til hvordan arbeidet best mulig kan følges opp, se kapittel 0 Veien videre.  


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


Fokusområde 1: Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel 
Bydel Nordstrand har krav på seg til å tilby tjenester for bydelens befolkning, for eksempel ifm. 
psykiatri, habilitering eller rusmiddelomsorg. Behovet dekkes gjennom tilbud som bydelen selv har 
eller ved kjøp av plasser utenfor bydelen. Kjøp av eksterne plasser må gjennomføres dersom bydelen 
enten ikke selv kan tilby nødvendige tjenester for den enkelte bruker eller fordi bydelen selv ikke har 
ledig kapasitet. Prisen på slike plasser kan variere mellom ca. en halv og over fem millioner kroner.  


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


De mest kritiske risiki som ble identifisert var: 


 Vanskelig å få tilbakeført brukere.  


 Manglende fagkompetanse for denne type brukere  


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


 Uklare interne rutiner for oppsigelse av kjøpsplasser 


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


 Manglende tilbud for demente under 67 år.  


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


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


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


 Vurdere hvorvidt brukere skal tilbakeføres til bydelen eller ikke 


 Vurdere tilbud til demente under 67 år i bydelen 


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


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


 


Fokusområde 2: Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger 
Marmorberget samlokaliserte boliger er et bydelsbasert tilbud til personer med særskilt hjelpebehov 
og som ikke kan bo i selvstendige boliger. Marmorberget består av til sammen 34 leiligheter. I dag 
brukes 18 leiligheter til personer med psykiske helseproblemer og 15 leiligheter brukes av eldre med 
store hjelpebehov. En leilighet er leid ut til en flyktningfamilie. I tillegg er det 10 kontorer i bygget, 
hvorav tre blir brukt av Enhet for bolig og dagtilbud og sju blir benyttet av Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne. Marmorberget har også et dagsenter for psykisk utviklingshemmede 
hvor det er plass til 18 brukere.  


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


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


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


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


• Oppgavene for ansatte er svært varierte og sammensatte. 
 


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


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


 Uheldig sammensetning av ulike typer brukergrupper  


 Ikke tilstrekkelig fagkompetanse  


 Dårlig utnyttelse av arealene 


 Manglende vedlikehold av boligene 
 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


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


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


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


 Besette alle ledige stillinger på Marmorberget  


 Kartlegge kompetansebehov, evt gap og identifisere behov for kompetanseheving blant 
dagens ansatte  


 Gjennomføre enkel oppussing av enkelte rom 


 


Fokusområde 3: Mer effektiv bruk av barnehagelokaler  
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Fra 1.1.2009 ble det lovfestet rett til barnehageplass. I perioden 2008‐2010 er det forventet en 
økning i antall barn mellom 0‐5 år på 6,9 % i Bydel Nordstrand6, dvs en økning på 252 barn. Mange 
barn på søkerliste til barnehageplass har stilt store krav til bydelen både med hensyn til 
barnehageutbygging og tilrettelegging for å øke antall barn i eksisterende barnehager.  


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


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


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


 Barnehagelokaler som kunne vært egnet for utleie leies ikke ut 


 Mangel på kvalifisert pedagogisk personell på markedet som vanskeliggjør rekruttering 


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


 Flere barnehagelokaler har et større etterslep av vedlikehold 


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


 Utarbeide prosedyrer og rutiner for hvordan avdelingsbarnehagene kan tilpasse seg 
brukerens behov i forbindelse med sentralisert opptak 


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


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


 Gjennomføre kartlegging og markedsføre som er egnet for utleie 


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


 


Fokusområde 4: Sikre overgang og implementering - NAV Nordstrand 
Det er besluttet at sosialtjenesten skal samlokaliseres med NAV 01.10.2010. Det er mange 
utfordringer knyttet til denne sammenslåingen, hvor statlige og kommunale tjenester skal ha felles 
mottak og forvaltningen skal ha en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven. 
”NAV trygd” og ”NAV arbeid” skal få tilgang til sosialtjenestens kompetanse, noe som skal komme de 
statlige tjenestene til gode.  


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


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 At ikke nødvendig kompetanseoverføring sikres ved overgang til NAV  


                                                 
6 Befolkningsfremskrivning for Oslo og Bydel Nordstrand, Budsjett for 2009 Bydel Nordstrand  
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 Både ansatte fra de statlige og kommunale tjenestene skal sitte på mottak og alle må kunne 
”alt”.  


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


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


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


- Avklare ansattes forventinger før sammenslåing  


- Gi ansatte fortløpende informasjon underveis  


- Lage en felles opplæringspakke på mottak 


- Etablere styringsgruppe for prosjektet  


- Gjensidig hospitering før sammenslåing 


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


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


 


Ved sammenslåing av NAV trygd/arbeid og sosialtjenesten vil det blir mange utfordringer knyttet til 
ulikt kompetansenivå, ulike arbeidsmetoder og ikke minst ulike kulturer. Dette kan føre til store 
utfordringer ift samarbeid. Mange av tiltakene er derfor rettet mot forberedende aktiviteter før 
sammenslåingen, som kompetanseheving og tilrettelegging for et godt samarbeid mellom NAV 
trygd/arbeid og sosialtjenesten. Etter at disse tiltakene er gjennomført forventes det at risikonivået 
går ned fra kritisk til betydelig, dvs. at de fremdeles bør overvåkes. I tillegg er det identifisert et tiltak 
som innebærer å frigi ressurser til NAV arbeidet.  


Disse tiltakene vil være de viktigste for dette fokusområdet, både for å få til omorganiseringen, men 
også helt nødvendig for å kunne gjennomføre de andre tiltakene knyttet til dette fokusområdet. Da 
vil man sikre overgangen og implementeringen av NAV Nordstrand på en forsvarlig og god måte. 


 


Fokusområde 5: Optimal bruk av innsatsteam 
Innsatsteamet er organisert i Enhet for bestiller. Innsatsteamets oppgaver er blant annet å 
tilrettelegge for at bydelens innbyggere kan bo i eget hjem så lenge det er ønskelig og forsvarlig. 
Innsatsteamet kan yte direkte hjelp i en overgangsperiode og i så stort omfang som det er behov for, 
innenfor teamets arbeidstid. Dette er et tillegg til brukernes evt. tjenester levert av Enhet for 
hjemmesykepleie og Enhet for praktisk bistand.  


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Samarbeidet med Ullevål Sykehus 


 Treg igangsettelse av vedtak etter at innsatsteamet har utført sine tjenester 


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


 Manglende tjenestetelefon for ansatte i innsatsteamet  


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  
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 Utarbeide sjekkliste for utskrivning med nødvendige detaljer om hva bruker må ha med seg 
hjem  


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


 Innsatsteamet utarbeider en informasjonsprosedyre til bruk for Hjemmetjenesten  


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


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


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


Innsatsteamet ble fra 2009‐09‐01 redusert fra seks til fire personer. Denne endringen opplever 
innsatsteamet som positivt og en forbedring av deres tjeneste, gjennom at kompetanse‐
sammensetningen og utnyttelsen av tiden oppleves bedre. For å gi innsatsteamet ytterligere 
fleksibilitet og tilbud til brukere, bør alle i innsatsteamet kunne gi medisiner og innsatsteamet bør 
besitte fysioterapeutkompetanse. Sistnevnte vil kunne redusere brukeres tid på sykehus/korttid, noe 
som er kostnadsdrivende for bydelen. 


Oppsummert virker innsatsteamet å være godt organisert og yter en tjeneste som er viktig for 
bydelens brukere. At innsatsteamet er organisert hos Enhet for bestiller oppleves som 
hensiktsmessig. Tiltak som er identifisert bør ikke kreve store ressurser å få implementert og vil bidra 
til å få utnyttet innsatsteamets kompetanse der den bør nyttiggjøres – hos og sammen med brukerne 
av tjenesten. 


 


Fokusområde 6: Etablere ordninger for bistand boliger imellom i aktuelle situasjoner 
Enhet for bo‐ og dagtilbud yter tjenester i form av heldøgns tjenester i bemannede boliger og en 
institusjon, samt i et dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tjenestene er basert på 
praktisk bistand og opplæring, i tillegg til aktivisering og hjelp i henholdsvis eget hjem, ved dagsenter 
og i institusjon. Tjenestemottakerne har omfattende og sammensatte bistandsbehov som varierer i 
omfang og grad, avhenging av individuelle forutsetninger, behov og på bakgrunn av vedtak. 
Fagområdene omfatter i korte trekk generell pleie, stell, omsorg, medisinsk oppfølging, fysisk 
trening, aktivisering, miljørettet miljøarbeid med fokus på ADL‐ ferdigheter, motivering samt 
kommunikasjonstrening via ulike systemer og programmer. 


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


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


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Presset ressurssituasjon (pga høyt sykefravær og mangel på fagpersonell) 


 Lang avstand mellom enkelte boliger, vanskeliggjør arbeid på tvers 
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 Kun navngitte personer kan jobbe med brukere som har tvangsvedtak.  


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


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


 Gjennomføre rotering mellom boliger for faglærte  


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


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


 


Kartleggingen som er foretatt viser at alle boligene, bortsett fra Storåsveien og Gisles vei, kan gi 
bistand til de andre boligene. Samtidig svarer alle boligene at de har behov for bistand fra andre 
boliger.  


Ut ifra kartleggingen av hver bolig og hvilken mulighet for samarbeid de har seg imellom, samt 
risikoene som ble avdekket i risikoanalysen, ble det identifiserte flere konkrete muligheter for 
bistand på tvers av boligene.  


 


Fokusområde 7: Effektiv bruk av ressurser; spesial- og allmennpedagogiske tiltak 
Pedagogisk Fagsenter i Enhet for forebyggende arbeid skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne 
mellom 0 og 6 år får tilbudt de tjenester det enkelte barn har krav på.  


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


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


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


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


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


 Flere krever svært omfattende oppfølging 


 PPT har lang behandlingstid på søknader 


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


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


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


 Utvide frist på saksbehandlingstid til 3 uker grunnet økt antall henvendelser 
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 Vurdere arbeidsfordelingen på Ped. Fagsenter 


 Bidra til å øke kunnskapen og ferdigheter hos barnehageansatte 


 Gjennomføre språkkurs for barnehageansatte 


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


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


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


 


Fokusområde 8: Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens 
kvalitet 
Barneverntjenesten har de siste årene opplevd en økning i antall meldinger, en økende saksmengde 
og mer kompliserte saker enn tidligere. Dette kombinert med høyt sykefravær (bl.a pga. 
svangerskap) og turnover har medført at barneverntjenesten ikke alltid har klart å holde fristen for 
undersøkelsessakene. Denne tjenesten har mange dyre kjøpsplasser, selv om bydelen har som mål å 
ivareta tjenesten innenfor bydelens egne tiltak istedenfor å kjøpe tjenestene fra institusjoner eller 
private leverandører.  Med økende saksmengde, økt press på de ansatte og stadig mindre tid til 
forebyggende arbeid er det en stor utfordring å klare å økonomisere barnevernet i bydelen.  


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Arbeidsbelastning, høyt sykefravær, mange vikarer og nyansatte  


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


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


 Gjennomgå Barnevernets metode og rutiner for å vurdere effektiviseringspotensial 


 Vurdere terskel for å opprette en barnevernsak ‐ starte undersøkelse 


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


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


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


 


Fokusområde 9: Optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten 
Dette fokusområdet er knyttet til to enheter: Enhet for praktisk bistand og Enhet for 
hjemmesykepleie. Begge enhetene er utførerenheter og utfører tjenester etter vedtak fra 
Bestillerenheten.  


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


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


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


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


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


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


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


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


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


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


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


 Synliggjøre tidsforbruk utover utført vedtakstid i hjemmetjenesten 


 Utarbeide sjekkliste som sykehus/korttid bør bruke til å fylle ut info. om utskrivningsklare 
brukere som skal tilbake til bydelen 


 Tydeliggjøre i vedtaket av bruker er pliktig til å gi beskjed om de ikke er hjemme ved avtalt 
besøkstid 


 Foreslå at brukertiden følger faktureringsgrunnlaget 
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 Utarbeide prosedyrer på hvordan tid skal føres  


 Vurdere logistikkløsning som forbedrer utarb. av arbeidslister    


 Foreslå økt grunnbemanning for å redusere sykefraværet og bruk av vikarer 


 Jobbe for å øke tilfredsheten blant ansatte 


 


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


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


 


Fokusområde 10: Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase 
Bydelen har i dag en kontraktsbase med oversikt over alle gjeldende kontrakter for bydelen. Det er 
kun Enhet for service og forvaltning som har tilgang til denne databasen, den er ikke fullstendig 
dokumentert og den er tidkrevende å holde oppdatert. Samtidig er det noe uklart for enhetene 
hvilket ansvar de har for oppfølging av kontrakter og hvilken støtte de kan få fra Enhet for service og 
forvaltning (SOF). Det er varierende kompetanse på de ulike tjenestestedene og i enhetene for 
hvordan kontrakter skal inngås og følges opp, og det vil være viktig å gi tilstrekkelig støtte og 
opplæring på dette.   


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


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


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


 Mangler grunnleggende kompetanse ifht. kontrakter 


 Ikke alle kontrakter som inngås blir oversendt SOF 


 Bydelen mangler en samlet oversikt over alle kontrakter 


 Varierende hvordan kontrakter blir oppbevart  


 Kontraktsbasen er ikke dokumentert 


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


 Gjennomføre kurs i kontraktsoppfølging for ledere og evaluere kurset   


 Sikre at info. om kontraktsoppfølging er inkludert i Opplæringspakken for nye ledere 


 Utarbeide prosedyre for hvordan tilleggstjenester som gis utover kontrakter skal håndteres 


 Avklare hvilke kontrakter som skal registreres i kontraktsbasen 


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


• Få en overordnet oversikt over alle bydelens kontrakter 


• Oppnå en toveis kommunikasjon mellom enhetene og SOF slik at enhetene skal selv 
registrere og følge opp sine kontrakter 
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• Få en automatisk varsling om utløpsdato på kontrakter 


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


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


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


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


 


Fokusområde 11: Lage en samordnet kompetanseplan 
I dag har hver enhet selv ansvar for utvikling av fagkompetanse rettet til sitt fagfelt, mens Stab 
personal‐ og organisasjonsutvikling har ansvar for kompetanseutvikling på det som er felles for 
bydelen, for eksempel lederutvikling, introduksjon til nyansatte og kompetanse innenfor oppfølging 
av sykefravær. På de fagfelt som berører flere enheter, er det derimot uklart hvem som har det 
overordnede ansvaret og hvordan samordning mellom disse enhetene bør gjøres.   


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


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


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


 


 


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Bydelen mangler en samlet oversikt over hvilken kompetanse som finnes i bydelen  


 Bydelen mangler en samordnet oversikt over hvilke kompetansebehov enhetene har 


 Intern kompetanse utnyttes ikke fullt ut 


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


 Dagens system er avgrenset til bydelsomfattende kurs 


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


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


 Videreutvikle system/mal for kartlegging av kompetanse og kompetansebehov i hver enhet 
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 Utarbeide en samordnet mal for opplærings/kompetanseplan 


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


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


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


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


 


Fokusområde 12: Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar 
Bydel Nordstrand har de siste årene hatt en vanskelig økonomisk situasjon. Mange av tjenestene er 
lovpålagte og må ytes uavhengig av bydelens økonomiske rammer, noe som ofte medfører 
merforbruk. Merforbruk må dekkes inn ved innsparing på andre områder eller fra andre tjenester, 
noe som igjen medfører en vanskelig økonomisk situasjon for hele bydelen og et kontinuerlig press 
for å holde kostnadene nede. 


For å få til den vanskelige balansen mellom økonomi og samtidig gi handlingsrom for å skape gode 
tjenester med vekt på kvalitet og service, kreves det at lederne på alle nivå har full forståelse og 
innsikt i denne problemstillingen. De må også være i stand til å optimalisere driften i sin egen enhet i 
forhold til den økonomiske situasjonen. Målet er at hvert tjenestested skal ha en effektiv 
ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet. Dette er bakgrunnen for tiltaket 
”tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar”. Vi har innenfor dette fokusområdet sett på 
tjenesteledernes økonomiansvar, både hva det innebærer, hvordan dette ansvaret oppfattes og om 
tjenestelederne og enhetslederne har tilstrekkelig kompetanse og forutsetninger for å utøve dette 
ansvaret.  


Under oppstartsmøtet ble rapporteringshjulet på ulike nivåer diskutert. Ut fra dette ble det 
utarbeidet et overordnet rapporteringshjul som viser de ulike rapporteringsnivåene, som vist i Figur 
0‐1.  
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Økonomistyring i bydel Nordstrand
- Rapporteringshjul på 3 nivåer
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Kontroll- og 
oppfølging


 
Figur 0‐1 ‐ Overordnet rapporteringsprosess for økonomi  


 


De mest kritiske risikoene som ble identifisert var:  


 Tjenestelederne opplever at budsjettene ikke er realistiske 


 Mange tjenesteledere føler seg overkjørt i budsjettprosessen  


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


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


 


De viktigste tiltakene som ble identifisert var å:  


 Gjennomgå og evaluere kurs i økonomistyring til nye ledere 


 Tjenestestedsledere deltar i salderingsprosessen for enhetens budsjett 


 Sikre kompetanse innefor økonomistyring hos stedfortredere. 


 Gjennomføre kvalitetssikring av budsjett under hele budsjettprosessen 


 Tydeliggjøre roller, økonomiansvaret og holdninger som forventes ifm budsjettarbeid og 
økonomi (ifm underskriving av fullmakt)  


 Lage et kompendium "økonomistyring for ledere i Bydel Nordstrand"‐ hvor ledere skal få svar 
på ”alt fra A til Å” innenfor økonomistyring    


 


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


For å unngå at tjenestelederne føler seg overkjørt i budsjettsalderingsprosessen, er det identifisert 
tiltak som skal involvere og informere dem i en større grad enn tidligere i denne prosessen. Dette vil 
igjen øke forståelsen for og ikke minst eierskap til hvilke kutt som må gjennomføres på de ulike 
nivåene for å få til et balansert budsjett.   
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Økonomiavdelingen gjennomfører allerede i dag mange kurs og annen opplæring av tjenestelederne. 
Denne opplæringen og støtten fra økonomavdelingen er tjenestelederne svært fornøyd med. Det er 
allikevel fortsatt behov for slike kurs, og det bør også holdes kurs for nye ledere så raskt som mulig 
på økonomistyring. Det kom også fram at det er behov for et eget kurs for enhetsledere på 
økonomistyring, både for å sikre kompetansen på enhetsledernivå og for at enhetslederne skal kunne 
være en god støtte for sine tjenesteledere.  


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


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


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


Identifisere og gjennomføre tiltak på de betydelige risikoene 


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


Sikre periodisk oppdatering av risikobildet  


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


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


Tilgang til verktøyet Easy Risk 


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


Utvidelse av analysen til helhetlig risikostyring 


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


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


Det kunne vært hensiktsmessig og en hjelp til å få en klar ansvarsfordelingen om bydelen utarbeidet 
et flyt‐diagram (en form for prosesskartlegging) som viser hva bestiller er ansvarlig for kontra de 
utførende enhetene. Dette vil tydeliggjøre hvilken rolle og ansvar bestiller skal ha kontra de 
utførende enhetene og grensesnittet mellom enhetene vil også femkomme tydeligere.  
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Risikostyringsstruktur  
Det tredje elementet i DNVs rammeverk er risikostyringsstrukturen, ref Figur 0‐1 ‐ Rammeverk for 
helhetlig risikostyring. 


 


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon


policy
(mål, strategi, akseptkriterier)


struktur
(roller, mandater og møteplasser)


tilnærming
(arbeidsprosess og metode)


Risikokultur – bevissthet og forståelse


Støttesystem - Verktøy


Rammeverk


Risikorapportering og kommunikasjon  
Figur 0‐1 ‐ Rammeverk for helhetlig risikostyring 


 


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


 


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


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


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


 


 
Figur 0‐2 ‐ Organisasjonskart Bydel Nordstrand 


 


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


 


Risikoeier  


 Som det fremkommer av Figur 0‐3: 
Risikoeierskap på ulike nivåer har bydelen  
plassert ansvaret for helhetlig risikostyring i 
linjen. Rollen tillegges enhetens leder. Dette er 
den mest hensiktsmessige løsningen både for å 
sikre en løpende risikostyringsprosess og effektiv 
bruk av ressurser. Risikoeierskap er lagt til direktør og enhetsledere. Risikoeier er ansvarlig 
for enhetens risikobilde og forvalter den videre behandling av risikofaktorer.  Direktør er 
ansvarlig for det totale risikobildet og for de risikoene som er plassert på bydelsnivå. 
Risikoeier tar de viktigste beslutningene forbundet med de risikoer han/hun har ansvar for, 
så som godkjenne, forkaste eller lukke risikoer, samt identifisere og iverksette 
risikoreduserende tiltak. Risikoeier rapporterer risikobildet periodisk til bydelsdirektør.  


 


Figur 0‐3: Risikoeierskap på ulike nivåer 


Tiltaksansvarlig   


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


HRS ‐ koordinator 


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


 
 
 
 
 
En presisering til slutt: 
 
 
Bydel Nordstrands kvalitetssystem er bydelens totale base for prosedyreverket. 
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Det er utarbeidet overordnede prosedyrer som sikrer oppfyllelse av myndighetskravene og 
tydeliggjør krav til etterlevelse. 
Det er i tillegg utarbeidet prosedyrer tilknyttet hver enhet med ytterligere presisering av 
hvordan arbeidet skal utføres for å nå de planlagte mål i tråd med overordnede prosedyrer. 
 
 
 
  
 
  
 
     


























































































































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/10 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 17. juni 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Øystein A. Larsen (H) 
Arve Edvardsen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF)                  15 stemmeberettigede til stede 


 


   
Forfall: Mona Verdich (H) 


Nina Ekjord Øyen (H) 
Liv Lønnum (FrP) 


 


   
Som vara møtte: Øystein A. Larsen (H) 


Arve Edvardsen (H) 
 


 Lars Petter Solås (FrP) 
 


 


I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 


 


 
Møtesekretær:      


 
Gunn Tove Bjørkli 


 


   







 
Åpen halvtime: 
Vebjørn Sørensen, Freidigveien 15 B, møtte i åpen halvtime og viste til sak 76/10, søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan – kiosk/gatekjøkken Oberst Rodes vei 68 A. Han orienterte 
om støy, luktproblemer, forsøpling og trafikkfarlige situasjoner rundt/ved kiosken. Han 
ønsker derfor at gatekjøkkenet avvikles og at driften av kiosken tilbakestilles til sitt 
opprinnelige formål. 
 
Informasjon: 
Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om at bydelen ble underrettet 15.06.2010 av Plan- 
og bygningsetaten at den midlertidige barnehagen i Glimmerveien er pålagt fjernet innen 
30.06. Han antok at dette skyldes en misforståelse og tilsvar er sendt. Barnehagen i 
Glimmerveien er planlagt og fjernes når Radarveien barnehage er innflyttningsklar 1. februar 
2011. 
 
Eventuelt:       Ingen saker 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 68 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 17.06.10 - bydelsutvalget............ 1 
Sak 69 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 20.05.10 - bydelsutvalget ............................... 1 
Sak 70 /10  Avviksrapport april 2010 - Bydel Nordstrand ........................................................ 1 
Sak 71 /10  Tertialrapport pr 1. tertial 2010 - Bydel Nordstrand ............................................... 3 
Sak 72 /10  Tertialstatistikk 1. tertial 2010 - Bydel Nordstrand ................................................ 4 
Sak 73 /10  Budsjettjustering 2010 ............................................................................................ 5 
Sak 74 /10  Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand - orientering om Kommunerevisjonens 


oppsummering ........................................................................................................ 8 
Sak 75 /10  Forslag til mindre endring av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by


.............................................................................................................................. 10 
Sak 76 /10  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - kiosk/gatekjøkken Oberst Rodes 
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Sak 77 /10  Salgsbevilling for Meny Lambertseter.................................................................. 14 
Sak 78 /10  Årsmelding 2009 - Simensbråten-Ekeberg seniorsenter....................................... 15 
Sak 79 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - anmeldt tilsyn 08.12.2009............................ 16 
Sak 80 /10  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 16.03.2010 .......................... 17 
Sak 81 /10  Protokoller til orientering...................................................................................... 18 
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Sak 68 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 17.06.10 - 
bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 17.06.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at sak 76/10 behandles som første ordinære sak av 
hensyn til de frammøttes interesse i saken 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Sigbjørn Oddens (H) forslag 
til endring i sakenes rekkefølge 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 17.06.10 godkjennes med endring i sakenes rekkefølge 
 


  


Sak 69 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 20.05.10 - 
bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 20.05.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 20.05.10 godkjennes 
 
 
 


 Sak 70 /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 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport april 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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 Sak 71 /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 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 







BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Tertialrapport pr 1. tertial 2010 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
 
 


 Sak 72 /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 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Tertialstatistikk pr 1. tertial 2010 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
 
 


 Sak 73 /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 
 
 







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 
 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i råd, komiteer, utvalg og bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstiling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 


Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
Ungdomsrådet mottar forslaget om å ruste opp fritidsklubben, samt øke bemanningen hos 
utekontakten med 50%, med glede. Siden det her er snakk om betydelige midler, vil et BU 
vedtak virkelig gi et sårt tiltrengt løft på vedlikehold- og bemanningssiden for de som jobber 
med ungdom i bydelen, og ikke minst for ungdommene selv. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Ungdomsrådet mottar forslaget om å ruste opp fritidsklubben, samt øke bemanningen hos 
utekontakten med 50%, med glede. Siden det her er snakk om betydelige midler, vil et BU 
vedtak virkelig gi et sårt tiltrengt løft på vedlikehold- og bemanningssiden for de som jobber 
med ungdom i bydelen, og ikke minst for ungdommene selv. 
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Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen voterte over bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering 2010 
 
Votering: 
1 stemte i mot bydelsdirektørens forslag til vedtak (1 KrF) 
5 stemte for bydelsdirektørens forslag og ble vedtatt (2 Ap, 1 FrP, 1 V og 1 H) 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende endringsforslag, side 13, tiltak av varig karakter: 
100 % stilling ekstra helsesøster i skolen ved å ta følgende stillinger: 
    - 50 % stilling - mindre booppfølging 
    - 50 % stilling - mindre bo- og dagtilbud 
 
Anne Louise Hübert (KrF) fremmet følgende endringsforslag: 
KrF foreslår å senke bufferen til ca.10 mill. i stedet for 15 mill. De 5 mill ønskes å fordeles 
som vedlegget viser (vedlegg BUK-protokoll og BU-sakskart ) 
Votering: 
Martin Kirkengens (V) endringsforslag fikk 2 stemmer ( 1 V, 1 SV) og falt  
Anne Louise Hüberts (KrF) endringsforslag fikk 1 stemme (KrF) og falt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak fikk 3 stemmer (1 A, 1 H, 1 FrP, ). 3 stemte i mot (1 KrF, 
1 SV og 1V), men ble vedtatt med lederens dobbeltstemme 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
 
Det forebyggende arbeidet styrkes som følger (i parentes område og økonomisk virkning 
2010): 


1. Økning med 100 % stilling i psykiatrien (FOA, 300') 
2. Økning med 50 % stilling til 100 % seniorkonsulent (FOA, 150') 
3. Økning med 100 % stilling i fysio-/ergoterapitjenesten (FOA, 300') 
4. Økning med 100 % stilling som koordinator for støttekontakter (FOA, 150') 
5. Økning med 100 % stilling som økonomikonsulent/merkantil i barnevernet (BAV, 150') 
6. Opprettelse av 100 % onkologisk sykepleier og 100 % psykiatistilling i 


hjemmetjenesten (HSP/PBI, 300') 
7. En 100 % ergoterapeutstiling i Enhet for praktisk bistand (PBI, 150') 
 
Samlet økonomisk virkning i 2010 er 1,5 mill. kroner 
 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag fikk 2 stemmer ( 1 KrF og 1 SV) og falt 
 
 
 
 







 
Vedtak: 
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 
 
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 
 
 
 


 Sak 74 /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 
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Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering for årsregnskap 2009 og bydelsdirektørens svar tas til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kommunerevisjonens oppsummering for årsregnskap 2009 og bydelsdirektørens svar tas til 
orientering 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 75 /10  Forslag til mindre endring av reguleringsplan for 
småhusområder i Oslos ytre by 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget er positiv til de foreslåtte endringene i reguleringsplan for 
småhusområder. 


2. Bydelsutvalget ser det som viktig at reguleringsbestemmelser for småhusområder får 
større grad av entydighet og mer presise bestemmelser. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, som følger: 
3. Bydelsutvalget ber om at formuleringer som i større grad tar hensyn til  
estetikk, herunder bygningsmessig harmonisering og materialbruk, tas inn i §7. 
 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende forslag til nytt pkt 4, som følger: 
 4.  §6 siste ledd, siste punktum, strykes. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldals (FrP) forslag til nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Nils Martin Espegrens (KrF) forslag til nytt pkt 4 fikk 1 stemme og falt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales, med følgende nytt punkt 3: 
3. Bydelsutvalget ber om at formuleringer som i større grad tar hensyn til  
estetikk, herunder bygningsmessig harmonisering og materialbruk, tas inn i § 7 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som et 
tilleggsforslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 3, som følger: 
3. Bydelsutvalget ber om at formuleringer som i større grad tar hensyn til  
estetikk, herunder bygningsmessig harmonisering og materialbruk, tas inn i § 7 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag, punkt 3, ble vedtatt med 8 stemmer ( 2 A, 1 SV, 2 H, 
1 KrF, 1 V, 1 FrP). 7 stemte i mot ( 3 H, 2 FrP, 2 A) 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsutvalget er positiv til de foreslåtte endringene i reguleringsplan for 


småhusområder 
1.  Bydelsutvalget ser det som viktig at reguleringsbestemmelser for småhusområder får  


større grad av entydighet og mer presise bestemmelser 
3.  Bydelsutvalget ber om at formuleringer som i større grad tar hensyn til  
     estetikk, herunder bygningsmessig harmonisering og materialbruk, tas inn i § 7 
 
 
 


 Sak 76 /10  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - 
kiosk/gatekjøkken Oberst Rodes vei 68A 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- BMS-komiteen 
- BUK-komiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


a) Bydelsutvalget finner at det bør gis dispensasjon fra reguleringsplan og 
utnyttelsesgrad.  


b) Kiosk/gatekjøkken på eiendommen Oberst Rodes vei 68A har lange tradisjoner og er 
et innarbeidet tilbud i bydelen, og må etter bydelsutvalgets syn betraktes som 
strøkstjenlig virksomhet selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet  


c) Bydelsutvalget mener at det er i tråd med en ønskelig utvikling av bydelen at det 
legges til rette for små, lokale og nære tilbud, som alternativ til etablering av store 
sentra. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
BMS-komiteen 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 







Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet forslag om endring av bydelsdirektørens pkt a) 


a) Bydelsutvalget finner at det bør gis midlertidig inntil 10 år dispensasjon fra 
reguleringsplan og utnyttelsesgrad. 


 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag om nytt pkt d): 


d)       Bydelsutvalget ber om at fortau utenfor kiosken tilrettelegges/sikres mot  
   ulovlig/trafikkfarlig parkering fra kioskens kunder.  


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt a, fikk 3 stemmer (1 FrP,  1 A  og 1 SV)  
Nils Marin Espegrens (KrF) endringsforslag, punkt a, fikk 3 stemmer ( 1 KrF, 1  FrP, 1 H) 
Endringsforslaget ble dermed vedtatt med lederens dobbeltstemme 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt b og c, ble enstemmig vedtatt 
 
Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag til nytt punkt d, ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt, med endring i punkt a og 
nytt punkt d, som følger: 


a)  Bydelsutvalget finner at det bør gis midlertidig inntil 10 år dispensasjon fra 
             reguleringsplan og utnyttelsesgrad. 


b)   Kiosk/gatekjøkken på eiendommen Oberst Rodes vei 68A har lange tradisjoner og er 
et innarbeidet tilbud i bydelen, og må etter bydelsutvalgets syn betraktes som 
strøkstjenlig virksomhet selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet  


c)   Bydelsutvalget mener at det er i tråd med en ønskelig utvikling av bydelen at det 
legges   til rette for små, lokale og nære tilbud, som alternativ til etablering av store 
sentra. 


d) Bydelsutvalget ber om at fortau utenfor kiosken tilrettelegges/sikres mot  
 ulovlig/trafikkfarlig parkering fra kioskens kunder.  


 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt d: 
d) Parkering av biler og samling av kunder på fortauet der Freidigveien kommer ut i Oberst 
Rodes vei, skaper farlige situasjoner med biltrafikken. Krysset blir uoversiktlig. Enden av 
fortauet bør avstenges med et rørgjerde og med fotgjengergjennomgang slik det er laget i 
krysset Lambertseterveien / Oberst Rodes vei. Dette vil også hindre parkeringen på fortauet i 
Oberst Rodes vei foran kiosken/gatekjøkkenet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt a, b og c, ble enstemmig vedtatt 
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag, nytt punkt d, ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt, med følgende tilleggspunkt 
d: 
d) Parkering av biler og samling av kunder på fortauet der Freidigveien kommer ut i Oberst 
Rodes vei, skaper farlige situasjoner med biltrafikken. Krysset blir uoversiktlig. Enden av 
fortauet bør avstenges med et rørgjerde og med fotgjengergjennomgang slik det er laget i 
krysset Lambertseterveien / Oberst Rodes vei. Dette vil også hindre parkeringen på fortauet i 
Oberst Rodes vei foran kiosken/gatekjøkkenet. 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak, punkt  a, og fremmet dette som et 
endringsforslag i bydelsutvalget, som følger: 


a) Bydelsutvalget finner at det bør gis midlertidig inntil 10 år dispensasjon fra 
             reguleringsplan og utnyttelsesgrad 
 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak, punkt d, og fremmet dette som et 
tilleggsforslag i bydelsutvalget, som følger: 


d) Bydelsutvalget ber om at fortau utenfor kiosken tilrettelegges/sikres mot  
 ulovlig/trafikkfarlig parkering fra kioskens kunder 


 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt a: 


a) Bydelsutvalget finner ikke at det bør gis dispensasjon fra reguleringsplan.  
Kiosk/gatekjøkken må tilbakeføres til kiosk 


 
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak, punkt d, og fremmet dette som 
tilleggsforslag i bydelsutvalget, som følger: 


d)    Parkering av biler og samling av kunder på fortauet der Freidigveien kommer ut i    
Oberst Rodes vei, skaper farlige situasjoner med biltrafikken. Krysset blir uoversiktlig. 
Enden av fortauet bør avstenges med et rørgjerde og med fotgjengergjennomgang slik 
det er laget i krysset Lambertseterveien / Oberst Rodes vei. Dette vil også hindre 
parkeringen på fortauet i Oberst Rodes vei foran kiosken/gatekjøkkenet 


 
 Bydelsutvalget fremmet følgende fellesforslag/tilleggsforslag, nytt punkt e, som følger: 


e) Bydelsdirektøren bes, under forutsetning av at dispensasjon gis, følge opp forhold   
tilknyttet miljørettet helsevern 


 
Svein Erik Aldal (FrP) trakk sitt forslag (BMS-komiteens vedtak) til fordel for BUK-
komiteens vedtak, punkt d. 
 
Votering: 
Punkt a:  Steinar Andersens (A) endringsforslag, punkt a, fikk 4 stemmer (A) og falt 


Svein Erik Aldals (FrP) endringsforslag og vedtak i BMS-komiteen, punkt a, ble 
satt opp til votering mot bydelsdirektørens forslag, punkt a. 
BMS-komiteens forslag ble enstemmig vedtatt 
 


Punkt b: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt c: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt d: Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag, punkt d, ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt e: Bydelsutvalgets fellesforslag, punkt e, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


a) Bydelsutvalget finner at det bør gis midlertidig inntil 10 år dispensasjon fra 
             reguleringsplan og utnyttelsesgrad 


b) Kiosk/gatekjøkken på eiendommen Oberst Rodes vei 68A har lange tradisjoner og 
er et innarbeidet tilbud i bydelen, og må etter bydelsutvalgets syn betraktes som 
strøkstjenlig virksomhet selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet  







c) Bydelsutvalget mener at det er i tråd med en ønskelig utvikling av bydelen at det 
legges til rette for små, lokale og nære tilbud, som alternativ til etablering av store 
sentra 


d)   Parkering av biler og samling av kunder på fortauet der Freidigveien kommer ut i    
Oberst Rodes vei, skaper farlige situasjoner med biltrafikken. Krysset blir 
uoversiktlig. Enden av fortauet bør avstenges med et rørgjerde og med 
fotgjengergjennomgang slik det er laget i krysset Lambertseterveien / Oberst Rodes 
vei. Dette vil også hindre parkeringen på fortauet i Oberst Rodes vei foran 
kiosken/gatekjøkkenet 


  e)  Bydelsdirektøren bes, under forutsetning av at dispensasjon gis, følge opp forhold    
tilknyttet miljørettet helsevern 


 
 


 Sak 77 /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 
 
VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Det anbefales at Meny Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 21, får salgsbevilling 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
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Sak 78 /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 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak taes til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak taes til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsmelding  2009 fra Simensbråten - Ekeberg seniorsenter tas til orientering 
 
 
 
 
 







 Sak 79 /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 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldte tilsyn ved Nordseterhjemmet 08.12.09 til 
orientering 
 
 
 
 


 16







 


 17


 Sak 80 /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  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 16.03.10  til 
orientering  
 
 
 
 







 


 Sak 81 /10  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
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Referatsaker 
 
Periode: 20. mai 2010 - 17. juni 2010   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
29/10 200401463-59 Årsrapport - kvalitativ rapportering - Psykisk helsearbeid 2009 
   
30/10 200500989-46 Kommunedelplan for møteplasser og torg - kommunedelplan for 


torg og møteplasser 
   
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.25 
 
 
 
 
Oslo, 18.06.2010 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 





		Protokoll 5/10

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Kostrafunksjon 190     kr 26 500 000





		Ungdomsrådets behandling/vedtak:

		Kostrafunksjon 190     kr 26 500 000

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Saken sendes til behandling i :

		Eldrerådet

		Helse- sosialkomite

		Bydelsutvalget

		Saken sendes til behandling i :

		Eldrerådet

		Helse- sosialkomite

		Bydelsutvalget

		Bydelsutvalget

		Bydelsutvalget

		Protokoller tas til orientering

		Protokoller tas til orientering



































































































































































































































Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 5 pr 31.05.2010 
 
 
 
 
Meldt prognose 
Den meldte prognosen pr 31. mai viser et positiv avvik for 2010 på 15,0 mill kroner, dvs en 
forbedring i forhold til siste måned på 5,0 mill kroner.  Prognosen er basert på en 
oppgradering av vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering hvor 
det er vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner.   
 
Bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering i juni 2010 er nå kjent og derfor medberegnet i 
prognosen pr mai 2010. 
 
Etter bystyrets godkjenning av regnskapet for 2009 (mindreforbruk på 0,4 mill kroner) har 
bydelen totalt 26,5 mill kroner i avsetning til disposisjon.  I en budsjettjusteringssak i juni 
2010 behandlet bydelsutvalget disponeringen av budsjettmessig avsetning på følgende måte: 
 
    Engangsutgifter i 2010    4,5 mill kr 


Varig økning (2010-effekt)    3,0 mill kr  
Avsetning risikoområder      4,0 mill kr (høy og middels risiko) 
Avsetning for uforutsette utgifter    15,0 mill kr (lav risiko) 
Til disponering   26,5 mill kr 


 
 
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig 
vurdering finner man det riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for 
uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill kroner. Avsetning for risikoområder på 4,0 
mill kroner er vurdert med høyere/middels risiko og anses som sannsynlig å bli benyttet i 
2010. Oppsett for risikovurderinger finnes i siste del av avviksrapporten.  
 
 
Aktiv prognose 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en internt 
størrelse i økonomioppfølgingen i 2010 og bygger på passiv prognose korrigert for forventet 
effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder. Disse korrektive 
tiltakene er satt opp i siste del av rapporten.  
 
Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av økonomistørrelser pr enhet. Pr april var 
den totalt  +12,697 mill kr mens den pr mai er økt til 17,672 mill kr, dvs en forbedring på 
4,975 mill kr.  Hovedendringen er en forbedring på 5,6 mill kr på bydel felles som følge av ny 
risikovurdering og ny avsetning i tråd med bydelsutvalgets budsjettjusteringsvedtak juni 2010.   
 
Den aktive prognosen inneholder forutsetninger om oppnåelse av igangsatte tiltak på totalt 
7,078 mill kroner. Av dette er 1,400 mill kroner oppnådd pr 31.5.2010.   
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Variasjoner i den aktive prognosen 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs 
hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2010. Avviksrapport for mai 
2010 viser aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 17,672 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 31.05.2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat mai 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


april 


Aktiv 
prognose 


mai 


Meldt 
prognose 


mai 


Bestillerenheten 515 752 516 078 215 689 219 454 -3 765 2 208 1 829 0
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 – som meldt i forrige avviksrapport. 
Det er budsjettert med 26 plasser på årsbasis og prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  Årsaken til 
mindreforbruket er at prisene på Villa Enerhaugen er redusert og at en bruker etter eget ønske har flyttet fra et dyrt 
botilbud til egen leilighet med oppfølging. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat mai 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


april 


Aktiv 
prognose 


mai 


Meldt 
prognose 


mai 


Enhet for bestiller forts. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,251 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av dagsenterplasser for eldre på 0,251 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: +0,035 mill kr (Kostra 253) 
Prognose på + 0,035 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 503,1 plasser, mens 
det er budsjettert med 502,0 plasser. Redusert pris for en spesialplass på Villa Enerhaugen og en utvikling mot færre 
dyre plasser, gjør at en holder budsjettet selv om en forventer å bruke om lag en 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 og tryggere tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping etter sommeren fra 508 plasser i juni til 497 plasser i desember.  
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
I budsjettjusteringssak i juni økes det med 3 ekstra plasser. 
 
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: +3,170 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 3,170 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner merinntekter som følge av refusjon for ressurskrevende. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring av dagens aktivitet tilsvarende 37 brukere 
med gyldig vedtak, mens det er budsjettert med 40 brukere.  Det er økt fra 35 til 37 brukere i mars/april. 
 
Personlig assistanse: - 1,065 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 1,065 mill kroner. Prognosen forutsetter en økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 2,92 plasser mer enn budsjettert. Denne økningen vil være med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer. 
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,682 mill kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert merforbruk på 0,682 mill kroner. Dette skyldes både høyere prisstigning 
og større aktivitet enn forutsatt i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +0,696 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper kommunal praktisk bistand for 0,696 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat mai 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


april 


Aktiv 
prognose 


mai 


Meldt 
prognose 


mai 


Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,132 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 107.544 timer hjemmesykepleie a kr 672 mens prognosen viser et forventet 
forbruk på 110.656 timer a kr 672. En ren fremskrivning av tallene pr 31/5 ville gitt et merforbruk på 6,4 mill kr. Man 
har planlagt tiltak som skal gi innsparinger på om lag 3 mill kr. I tillegg har man prognostisert med en nedtrappingsplan 
som ikke knytter seg til konkrete tiltak, men med en effekt om lag 1,5 mill kr. Prognosen er forverret med 0,261 mill kr 
fra april. Dette skyldes hovedsakelig en redusert forventning til tiltaket med å få storbrukere av hjemmesykepleie over 
på sykehjemsplass.  
 
Private barnehager: 0,0 mill kroner (Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med budsjett for 2010.   
 
Annet: + 0,654 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, trygghetsalarm, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester.  Totalt en positiv 
prognose på  0,654 mill kroner.   
 
Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 670 13 145 12 926 219 -100 -100 0
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 har et prognostisert merforbruk på 0,200 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter tilknyttet kommunens fellesutgifter 
og lisenser (Kostra 190). 
 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 70 577 31 635 31 781 -146 -125 -93 0
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 ): 
 
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 29 237 28 404 832 9 -514 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et merforbruk på 0,514 mill kroner. Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien bolig og tilpasning for krevende brukere. Merutgiftene bidrar til økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254)   
 
I mai er det økte negative prognoser ved Birger Olivers vei og Peder Holters vei som skyldes økt merforbruk lønn og 
mindre refusjoner.   
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Enhet for barnehager nord 23 610 24 649 13 377 13 286 91 679 594 0
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,327 mill kr for alle barnehager. Prognosen for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart, med unntak av Radarveien som er utsatt til 
2011, er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser mindreforbruk på 0,594 mill kroner.  (Kostra 201) 
 
Enhet for barnehager sør 24 268 23 181 12 424 13 145 -721 -395 -267 0
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,327 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 merforbruk på 0,395 mill kroner (Kostra 201) 
 


Enhet for hjemmesykepleie 0 285 2 266 2 800 -533 0 -152 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, 9 588 i april og 9586 i mai. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 723 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i 
utførte timer gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for hjemmesykepleie med kr 672,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker (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 5 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 683 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr 533 
000) / antall fakturerte timer (48 613 timer)) + 672 kroner.  Beregningen av timepris er noe usikker siden den i denne 
sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
 


Enhet for praktisk bistand 0 -2 637 -204 841 1 670 1 610 0
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. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for praktisk bistand med kr 531,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker (avlyste oppdrag). 
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
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Praktisk bistand forts. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – etter 5 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 476 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 
841 000) / antall fakturerte timer 15 416 timer)) + 531 kroner. Timeprisen målt etter 5 mnd kan være kunstig høy 
grunnet særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. Beregningen av timepris er noe usikker siden den i denne 
sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 56 572 24 209 24 786 -577 -488 215 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 1,000 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser og stillinger 
som disponeres til prosjekt og dekkes av prosjektmidler (Kostra 242). 
 
Kjøp av plasser til rusomsorg prognostiseres med et merforbruk på 0,300 mill kroner.  Av dette utgjør  0,1 mill kroner en 
større prisøkning enn forutsatt i budsjettet (Kostra 243). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert mindreforbruk på 0,385 mill kroner. Tendensen etter 5 måneder er at antall brukere er 
lavere enn 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, i april 291 klienter og i 
mai 309 klienter. For hele året 2010 er det budsjettert med 330 klienter pr måned og gjennomsnitt hittil er 318 klienter pr 
måned.   
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 5 første 
måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 847 kr.  
 
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 0,873 mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr mars som viser høyere et høyere antall deltagere og større netto kostnader enn forutsatt i budsjettet.   
 
Enhet for barnevern 60 180 60 319 25 778 25 381 396 -161 -450 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Det er prognostisert med 0,450 mill kroner i merforbruk på barnevern totalt – og merforbruket knyttes i sin helhet til 
tiltak utenfor familien.   
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk så langt har vært 9,4 plasser.   
Det er budsjettert med 11 plasser  i fosterhjem via institusjon mens reelt forbruk så langt har vært på 7,8 plasser.   
Det er budsjettert med 32 plasser  i fosterhjem mens reelt forbruk så langt har vært på 33,4 plasser. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 
Økonomi - plan og budsjett 50 633 58 325 24 438 17 162 7 276 9 400 15 000 15 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Prognosen er basert på en oppgradering av vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering hvor 
det er vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner og til risikoområder på 4,0 mill kroner .  
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig vurdering finner man det 
riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill kroner.   
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 Økonomi forts. 
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill kroner er vurdert med høyere risiko og anses som sannsynlig å bli benyttet i 
2010. Denne avsetningen består av følgende vurderinger: 1,6 mill kroner barnevern, 1,5 mill kroner kjøp av 
hjemmesykepleie, 0,8 mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill kroner private eldresentre. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste del av avviksrapporten 
 
Det er budsjettert med avsetning for beregnet effekt av lønnsoppgjør.  
 
Personal og org.utv. 15 642 15 768 6 825 5 388 1 437 0 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 1 112 837 275 0 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 1 635 1 557 77 0 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 927 637 402 406 396 705 5 702 12 697 17 672 15 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose på + 0,035 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk 
på 503,1 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 om lag en 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 etter sommeren fra 508 plasser i juni til 497 
plasser i desember.  
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens 
andel på 3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
 
I budsjettjusteringssak i juni økes det med 3 ekstra plasser. 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0   
Administrasjon 120 260 0   
Administrasjonslokaler 130 0 0   
Premieavvik 170 0 0   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


Diverse fellesutgifter 180 0 0   


Interne serviceenheter 190 14 800 15 000


IKT har et prognostisert merforbruk på 
0,200 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter 
tilknyttet kommunens fellesutgifter og 
lisenser (Kostra 190). 
 
Prognosen er basert på en oppgradering av 
vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets 
vedtak om budsjettjustering hvor det er 
vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter 
på 15,0 mill kroner og til risikoområder på 
4,0 mill kroner .  Avsetninger på 4,0 mill kr 
og 15,0 mill kr budsjetteres på eget 
koststed. Ut fra en helhetlig vurdering 
finner man det riktig å melde en positiv 
prognose tilsvarende avsetning for 
uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 
mill kroner.   
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill 
kroner er vurdert med høyere risiko og 
anses som sannsynlig å bli benyttet i 2010. 
Denne avsetningen består av følgende 
vurderinger: 1,6 mill kroner barnevern, 1,5 
mill kroner kjøp av hjemmesykepleie, 0,8 
mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill 
kroner private eldresentre. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste 
del av avviksrapporten 
 
Det er budsjettert med avsetning for 
beregnet effekt av lønnsoppgjør. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 -35 0   


Diagnose, behandling, rehabilitering 241 -163 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 1 000 0


Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
1,000 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser og stillinger som 
disponeres til prosjekt og dekkes av 
prosjektmidler (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 -300 0


Kjøp av plasser til rusomsorg 
prognostiseres med et merforbruk på 0,300 
mill kroner.  Av dette utgjør  0,1 mill kroner 
en større prisøkning enn forutsatt i 
budsjettet (Kostra 243). 


Kommunalt disponert boliger 265 -16 0   
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -870 0


For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 0,873 
mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr mars som viser høyere et 
høyere antall deltagere og større netto 
kostnader enn forutsatt i budsjettet.   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


Kvalifiseringsprogrammet 276 0 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
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   14 676 15 000   


Førskole 201 132 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 0,327 mill kr for 
alle barnehager. Prognosen for barnehagene 
forutsetter at fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart, med unntak av 
Radarveien som er utsatt til 2011, er i 
henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. 
(Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser 
mindreforbruk på 0,594 mill kroner.  
(Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser 
merforbruk på 0,395 mill kroner (Kostra 
201) 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0  
Førskolelokaler og skyss 221 0 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   132 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 0 0   
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 90 0   
Barneverntjeneste 244 0 0  


Barneverntiltak i familien 251 0 0
  
 


Barneverntiltak utenfor familien 252 -450 0


Det er prognostisert med 0,450 mill kroner i 
merforbruk på barnevern totalt – og 
merforbruket knyttes i sin helhet til tiltak 
utenfor familien.   
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk så langt har vært 9,4 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


plasser.   
 
Det er budsjettert med 11 plasser  i 
fosterhjem via institusjon mens reelt 
forbruk så langt har vært på 7,8 plasser.   
 
Det er budsjettert med 32 plasser  i 
fosterhjem mens reelt forbruk så langt har 
vært på 33,4 plasser. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   


Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -360 0   


Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -421 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). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 312 0


  
Psykiatri prognose: +1,113 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,113 mill kroner – som 
meldt i forrige avviksrapport. Det er 
budsjettert med 26 plasser på årsbasis og 
prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  
Årsaken til mindreforbruket er at prisene på 
Villa Enerhaugen er redusert og at en 
bruker etter eget ønske har flyttet fra et dyrt 
botilbud til egen leilighet med oppfølging. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,251 mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser for eldre på 0,251 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: +0,035 mill kr 
(Kostra 253) 
Prognose på + 0,035 mill kroner er et 
resultat av en forventning om et 
gjennomsnittlig forbruk på 503,1 plasser, 
mens det er budsjettert med 502,0 plasser. 
Redusert pris for en spesialplass på Villa 
Enerhaugen og en utvikling mot færre dyre 
plasser, gjør at en holder budsjettet selv om 
en forventer å bruke om lag en plass mer 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


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 og 
tryggere tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet 
nedtrapping etter sommeren fra 508 plasser 
i juni til 497 plasser i desember.  
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor 
bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  
Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
I budsjettjusteringssak i juni økes det med 3 
ekstra plasser. 
 
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 1 948 0


 
Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +3,170 mill kroner 
(Kostra 254, 234 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 3,170 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner 
merinntekter som følge av refusjon for 
ressurskrevende. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 
254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 
mill kr basert på en videreføring av dagens 
aktivitet tilsvarende 37 brukere med gyldig 
vedtak, mens det er budsjettert med 40 
brukere.  Det er økt fra 35 til 37 brukere i 
mars/april. 
 
Personlig assistanse: - 1,065 mill kroner  
(Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 
1,065 mill kroner. Prognosen forutsetter en 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 2,92 plasser mer 
enn budsjettert. Denne økningen vil være 
med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer. 
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,682 mill 
kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et 
prognostisert merforbruk på 0,682 mill 
kroner. Dette skyldes både høyere 
prisstigning og større aktivitet enn forutsatt 
i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+0,696 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper kommunal 
praktisk bistand for 0,696 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,132 mill 
kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 
107.544 timer hjemmesykepleie a kr 672 
mens prognosen viser et forventet forbruk 
på 110.656 timer a kr 672. En ren 
fremskrivning av tallene pr 31/5 ville gitt et 
merforbruk på 6,4 mill kr. Man har planlagt 
tiltak som skal gi innsparinger på om lag 3 
mill kr. I tillegg har man prognostisert med 
en nedtrappingsplan som ikke knytter seg til 
konkrete tiltak, men med en effekt om lag 
1,5 mill kr. Prognosen er forverret med 
0,261 mill kr fra april. Dette skyldes 
hovedsakelig en redusert forventning til 
tiltaket med å få storbrukere av 
hjemmesykepleie over på sykehjemsplass.  
 
Annet: + 0,654 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, 
trygghetsalarm, innsatsteamet, egenandeler 
hjemmetjenester.  Totalt en positiv 
prognose på  0,654 mill kroner.   
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
merforbruk på 0,514 mill kroner. 
Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien bolig og tilpasning for 
krevende brukere. Merutgiftene bidrar til 
økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254)   
 
I mai er det økte negative prognoser ved 
Birger Olivers vei og Peder Holters vei som 
skyldes økt merforbruk lønn og mindre 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


refusjoner.   
 
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, 9 
588 i april og 9586 i mai. Gjennomsnitt så 
langt i år er på 9 723 timer pr måned.  
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer 
gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie 
i enhet for bestiller. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for 
hjemmesykepleie med kr 672,- pr time for 
bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent 
avlyst av bruker (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 5 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 683 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr 533 000) / antall 
fakturerte timer (48 613 timer)) + 672 
kroner.  Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den i denne sammenheng 
beregnes 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. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for 
praktisk bistand med kr 531,- pr time for 
bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent 
avlyst av bruker (avlyste oppdrag). 
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning, hvor bestillerenheten 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
mai 


Meldt 
prognose 


Mai 
 


Kommentar 


faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – 
etter 5 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 476 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 841 000) / antall 
fakturerte timer 15 416 timer)) + 531 
kroner. Timeprisen målt etter 5 mnd kan 
være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 
Beregningen av timepris er noe usikker 
siden den i denne sammenheng beregnes 
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   2 839 0   
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   17 287 15 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 385 0


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,385 mill kroner. 
Tendensen etter 5 måneder er at antall 
brukere er lavere enn 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, i april 291 klienter og i mai 309 
klienter. For hele året 2010 er det 
budsjettert med 330 klienter pr måned og 
gjennomsnitt hittil er 318 klienter pr måned.
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr 
måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er 
varierende, for årets 5 første måneder er det 
gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 847 kr.  


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   385 0   


Sum Bydel Nordstrand   17 672 15 000   
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Korrektive og igangsatte tiltak 
 


Tiltaks 
nr Tiltak mai 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


  
SUM TILTAK SAMTLIGE 
ENHETER           1400 7078


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET FOR 
BESTILLER     447 2081


72981 Botilbud PU            


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


Tidsbruk til 
forhandlinger 0 159


  Sum ordinære tiltak        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 


Noe mer 
arb.oppg på 
personal 0 22


              
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            


1 
Underv/prosjekt tilrettelegge i hjemmet/vurdering (effekt 3 t pr 
dag) (7-12) L Ingen 0 371


2 
Bedre rutiner ved melding av midlertidig stopp (effekt 1,5 t pr 
dag) (4-12) L Ingen 61 277


3 
2 brukere a 30 t hj syk pl pr uke til sykehjem (effekt 8,57 t pr 
dag) (7-12) H Ingen 0 1060


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 119 940


5 
En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 (effekt 2,64 t pr 
dag) (7-12) L Ingen 0 326


  Sum ordinære tiltak        180 2974
              


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
              


72998 Personlig assistanse            
1 Søke stimuleringstilskudd ved nye innvilgelser av BPA(1-12) L Ingen 350 350


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 -83 -663


5 En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/6 (effekt 2,64 t pr L Ingen 0 -261
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Tiltaks 
nr Tiltak mai 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


dag) (6-12) 
  Sum ordinære tiltak           267 -574


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET FOR SERVICE OG 
FORVALTNING   100 336


73285 Boligkontoret           


1 
Ta kontorleie og bet. For rekvisita kr 6 000 for 6 
mnd ekstra.  L    36


 Sum ordinære tiltak       0 36
             


72883 IKT-drift           


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


         0 200
73049 Sjåførtjenesten           


1 
Omorganisering av 
transporttjenesten     L Ingen 75 75


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


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET FOR 
FOREBYGGENDE     221 492


72963 Fysio- og ergoterapi           


1 


Fastlønnstilskuddet på lederstillingen med kr 157 
500 oppveies av tilsvarende overskudd av 
sykepengerefusjoner på 2 sykemeldte , uten vikar i 
disse stillingene  L Økt arbeidspress 117 157


            


 
Sykepengerefusjoner, mottatte og utestående, overskudd kr 117 
000       


 pr. 31.05.2010       
 Sum ordinære tiltak        117  157
             


73301 Pedagogisk fagsenter           


1 
restriktiv med nye arbeidsavtaler/ vikar i juli og 
august  L Ingen 0 38


 Sum ordinære tiltak       0 38
             


72962 Karlsrud helsestasjon           
1 Økt aktivitet reisevaksine     L Ingen 69 90
2 Del av stilling ledig kort periode     L Ingen 2 10


 Sum ordinære tiltak       71 100
             


72731 Familiesenteret           
1 Lavere ltr vikar     L Ingen 10 10


 Sum ordinære tiltak       10 10
            


72734 Familiesenterets åpne barnehage           
1 Vakanse i stilling       23 30


 Sum ordinære tiltak       23 30
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Tiltaks 
nr Tiltak mai 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


  SUM alle tiltak pr enhet   


ENHET 
BARNEHAGER 
NORD     37 297


72727 Lille Ekeberg barnehage           


1 
Spare innn på vikarer som ligger i 
lavere lønn     L ingen 0 100


 Sum ordinære tiltak       0 100
             


72728 Rygin barnehage           
1 Inntekter studiebesøk     L Ingen 0 2


2 
Inntekter fra forelesning i annen 
bydel     L Ingen 0 45


 Sum ordinære tiltak       0 47
             


72785 Tyrihans barnehage           
1 permisjon uten lønn     L Ingen 0 7


 Sum ordinære tiltak       0 7
             


73310 Marmorberget barnehage           


1 refusjon - sykemeldt      M 
arbeidsbelastning
, gjenværende 25 25


2 permisjon uten lønn     M  12 12
 Sum ordinære tiltak       37 37
             


73319 Radiobølgen barnehage           


1 Spare inn på drift     L 
Innkj. av 
leker/utstyr 0 40


 Sum ordinære tiltak       0 40
             


73320 Vårveien barnehage           


1 
Vil spare  ca 57 000 i juli fordi det  ikke settes inn vikar for to 
som har gått ut i  L  0 57


  
svangerskapsperm fordi det er 
ferie mnd           


2 Sparer inn på kjøp av varer og tj.     L  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   
ENHET 
BARNEHAGER SØR     25 142


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


 Sum ordinære tiltak       25 25
             


72974 Åssida barnehage           
1 Spare på drift     L ingen 0 4
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Tiltaks 
nr Tiltak mai 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


 Sum ordinære tiltak       0 4
             


72975 Nordseter barnehage           
1 Vikarinntekter       0 30


 Sum ordinære tiltak     M  0 30
             


73321 Rosenhagen barnehage           


1 
Ikke sette inn vikar når ansatte har permisjon uten lønn i 
sommermnd L  0 47


2 Forvente høyere foreldrebetaling etter 1 august.  L  0 36
 Sum ordinære tiltak       0 83


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET HJEMME-
SYKEPLEIE     370 1990


73008 
Hjemmesykepleie - distrikt 
Ekeberg           


1 Ned på vikarbyrå bruk  01.01 til 31.12 H  0 300
2 Tilskudd fra Nav  - Demens   31.04.10  L  70 70
3 Økt effektivitet  01.01 -31.12  M  0 55


 Sum ordinære tiltak       70 425
             


73009 
Hjemmesykepleie - distrikt 
Nordstrand           


1 Redusere bruken av vikarbyrå     H  100 600
 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    
Fra 01.01 
til 31.12 M  50 290


2 Redusert med en storbruker     
01.01.til 
03.05 M  0 205


3 
Redusere bruk av vikarbyrå og 
overtid.    


01.01 til 
31.12 M  100 165


4 Redusere med en stor bruker    
Tidsperio
de? M  0 205


 Sum ordinære tiltak       150 865


  SUM alle tiltak pr enhet   
VEILEDNING OG STØTTEORDNINGER 
FOR VOKSNE 200 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 M Ingen 200 200
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Tiltaks 
nr Tiltak mai 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


(eff.juni-des) 
 Sum ordinære tiltak       200 200
             


72971 Bokollektivet Oslo Øst           


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


 Sum ordinære tiltak       0 800
             


72970 Kjøp av plasser - Rusomsorg           


1 
3 færre personer i rusinstitusjoner 
ut året     M Ingen 0 155


 Sum ordinære tiltak       0 155
             
  SUM alle tiltak pr. enhet   BARNEVERN     0 200


72969 Barneverntiltak utenfor familien           
1 Evaluere tiltak med henblikk på avslutning 06-12  L Ingen 0 200


 Sum ordinære tiltak       0 200
                  
 
 
 
 
Risikovurdering:  
 
Risiko 2010 Høy/middels Lav risiko Sum risiko 
Hjemmesykepleie - Timeforbruk 1 500 000 3 000 000 4 500 000
Bokollektivet øst 800 000 0 800 000
Barnevernstiltak 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
Sosialhjelpsutgifter 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
Oppstartskompensasjon for nye barnehager 0 500 000 500 000
Sum 4 000 000 15 000 000 19 000 000
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Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr mai 2010[1]


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 503,3 505,5 506,7 501,8 507,3 508,0 506,0 504,0 502,0 499,0 497,0 497,0 503,1
Avvik Budsjett-prognose -1,3 -3,5 -4,7 0,2 -5,3 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 3,0 5,0 5,0 -1,1


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 54 635
Forbruk pr mnd/prognose 27 162 24 653 27 378 26 247 27 403 26 501 27 269 27 155 26 167 26 872 25 903 26 780 319 490
Avvik Budsjett-prognose -535 1 974 -751 380 -775 126 -642 -527 460 -245 724 -153 35


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2010 22 20 19 21 14 96
Faktisk avgang LTO 2010 18 14 15 16 16 79
Reell endring LTO 4 6 4 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 17


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 9 004 9 264 9 101 8 946 8 657 8 791 8 507 8 791 108 415
+ Ikke bekreftet utførte timer 244 249 364 173 433 1 463
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 173 121 161 187 149 791
= Honorerte timer 9 851 9 254 10 334 9 588 9 586 9 264 9 101 8 946 8 657 8 791 8 507 8 791 110 669


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -717 -1 004 -1 200 -749 -452 -425 33 188 182 343 332 343 -3 125


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 6 443 136 6 441 792 6 225 126 6 115 745 6 011 585 5 817 663 5 907 425 5 716 863 5 907 425 74 369 546
Avvik kostnad kjøp av timer -481 903 -675 142 -806 479 -503 383 -304 047 -285 372 22 000 126 160 122 090 230 320 222 890 230 320 -2 102 546


UTFØRERS prognose for 2010 -152 000


Kjøp av kommunal praktisk bistand
Praktisk bistand 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 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 2 741 3 366 3 366 3 366 3 366 3 213 3 366 3 519 38 425
+ Ikke bekreftet utførte timer 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 100 86 122 104 114 0 0 0 0 0 0 0 525
= Honorerte timer 3 067 3 034 3 513 2 948 2 855 3 366 3 366 3 366 3 366 3 213 3 366 3 519 38 978


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer 355 57 -91 364 567 -54 56 56 -54 209 -54 -97 1 312


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 1 516 005 1 787 346 1 787 346 1 787 346 1 787 346 1 706 103 1 787 346 1 868 589 20 697 495
Avvik kostnad kjøp av timer 188 540 30 230 -48 463 192 941 300 935 -29 017 29 594 29 594 -29 017 110 837 -29 017 -51 649 695 505


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 1 711 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 19 935
Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -16 -115 -362 -10 -136 -136 -85 -85 -136 -85 -136 -85 -1 388


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 774 017 695 742 813 180 725 809 740 264 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 8 982 212
Avvik kostnad kjøp av timer -69 085 -59 030 -108 249 -43 617 -35 333 -65 408 -42 668 -42 668 -65 408 -42 668 -65 408 -42 668 -682 212


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 72 77 77 77 77 77 77 77 74,8
Beleggsprosent 88 % 89 % 76 % 87 % 85 % 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 18 18 19 19 19 19 19 19 17,92
Avvik antall brukere -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2,92


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 12 12 12 12 12 10,9
Avvik antall plasser 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1,4


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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Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr mai 2010[1]


Avvik antall dagsenterplasser 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -0,8
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Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr mai 2010[1]


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 47 47 47 47 45,9
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid -9 -9 -8 -8 -9 -10 -8 -10 -9 -9 -9 -9 -8,9


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 16 16 16 16 17 17 17 17 16
Avvik antall plasser 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,4


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 10 9,4
Avvik korr. regnskap-budsjett -3 -2 0 0 -2 8 8 8 8 8 8 8 4,1


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 8 7,8
Avvik korr. regnskap-budsjett 3 3 4 3 3 11 11 11 11 11 11 11 7,8


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 33,4
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -1 -1 -1 32 32 32 32 32 32 32 18,1


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 303 336 353 291 309 318
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 27 -6 -23 39 21 330 330 330 330 330 330 330 197


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 11 006 9 847
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet -514 -586 -1 637 1 306 -1 806 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 5 097


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 34 35 35 32 33 34
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 7 9 11 16 26 14
Antall kjøpte rusplasser 28 31 35 33 32 32
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OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2010
Aktivitet
Antall dager 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Liggedøgn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 10 702 9 617 10 715 10 331 10 792 52 157
Skjermede plasser (LTP) 2 206 1 991 2 198 2 171 2 317 10 883
Korttidsplasser - En bloc 1 550 1 400 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 18 250
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser 705 644 702 673 713 3 437
Korttids skjermet (KTO) 0 24 10 24 0 58
B-skjema 7 43 62 1 23 136
Venteplasser (Furuset) 144 139 153 51 37 524
Korttidsplasser utover en bloc 41 70 39 33 34 217
Forsterket 62 58 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1 038
Forsterket annet 155 140 155 150 136 90 93 93 90 93 90 93 1 378
Spesialplass yngre demente 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Sum liggedøgn 15 603 14 154 15 708 15 054 15 726 1 710 1 767 1 767 1 710 1 767 1 710 1 767 88 443
Snitt pr mnd 503,32 505,50 506,71 501,80 507,29 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 243,64


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 182 698 16 339 283 18 204 785 17 552 369 18 335 608 0 0 0 0 0 0 0 88 614 743
Skjermede plasser (LTP) 4 423 030 3 991 955 4 406 990 4 352 855 4 645 585 0 0 0 0 0 0 0 21 820 415
Korttidsplasser (KTP) 2 633 450 2 378 600 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 31 006 750
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser 898 170 820 456 894 348 857 402 908 362 0 0 0 0 0 0 0 4 378 738
Korttids skjermet (KTO) 0 48 120 20 050 48 120 0 0 0 0 0 0 0 0 116 290
B-skjema 14 000 86 000 124 000 2 000 46 000 0 0 0 0 0 0 0 272 000
Venteplasser (Furuset) 244 656 236 161 259 947 86 649 62 863 0 0 0 0 0 0 0 890 276
Korttidsplasser utover en bloc 69 659 118 930 66 261 56 067 57 766 0 0 0 0 0 0 0 368 683
Forsterket 142 166 132 994 213 249 206 370 213 249 206 370 213 249 213 249 206 370 213 249 206 370 213 249 2 380 134
Forsterket annet 447 640 404 320 447 640 433 200 392 768 259 920 268 584 268 584 259 920 268 584 259 920 268 584 3 979 664
Spesialplass yngre demente 106 888 96 544 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 1 258 520
Sum 27 162 357 24 653 363 27 377 608 26 246 972 27 402 539 3 118 230 3 222 171 3 222 171 3 118 230 3 222 171 3 118 230 3 222 171 155 086 213
Snittpris pr døgn 1 741 1 742 1 743 1 744 1 742 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 754
Snitt pris pr år 640 033


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt
Langtidsplasser (LTP) 345,23 343,46 345,65 344,37 348,13 347,00 346,00 346,00 346,00 345,00 344,00 344,00 345,40
Skjermede plasser (LTP) 71,16 71,11 70,90 72,37 74,74 73,00 72,00 72,00 71,00 70,00 70,00 70,00 71,52
Korttidsplasser (KTP) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aldershjemsplasser 22,74 23,00 22,65 22,43 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 22,00 22,82
Korttids skjermet (KTO) 0,00 0,86 0,32 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
B-skjema 0,23 1,54 2,00 0,03 0,74 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13
Venteplasser (Furuset) 4,65 4,96 4,94 1,70 1,19 5,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,29
Korttidsplasser utover en bloc 1,32 2,50 1,26 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19
Forsterket 2,00 2,07 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,84
Forsterket annet 5,00 5,00 5,00 5,00 4,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,78
Spesialplass yngre demente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Reelle/prognostiserte plasser 503,32 505,50 506,71 501,80 507,29 508,00 506,00 504,00 502,00 499,00 497,00 497,00 503,14
Bud.nedtrapping plasser 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502,00
Bud. gj.snitt plasser 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
Budsjettert gj.snittspris 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504 636 504


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 182 698 16 339 283 18 204 785 17 552 369 18 335 608 17 686 590 18 223 474 18 223 474 17 635 620 18 170 805 17 533 680 18 118 136 214 206 522
Skjermede plasser (LTP) 4 423 030 3 991 955 4 406 990 4 352 855 4 645 585 4 390 950 4 475 160 4 475 160 4 270 650 4 350 850 4 210 500 4 350 850 52 344 535
Korttidsplasser (KTP) 2 633 450 2 378 600 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 31 006 750
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser 898 170 820 456 894 348 857 402 908 362 879 060 908 362 908 362 879 060 908 362 879 060 868 868 10 609 872
Korttids skjermet (KTO) 0 48 120 20 050 48 120 0 0 0 0 0 0 0 0 116 290
B-skjema 14 000 86 000 124 000 2 000 46 000 120 000 124 000 62 000 60 000 62 000 60 000 62 000 822 000
Venteplasser (Furuset) 244 656 236 161 259 947 86 649 62 863 254 850 263 345 210 676 152 910 105 338 50 970 105 338 2 033 703
Korttidsplasser utover en bloc 69 659 118 930 66 261 56 067 57 766 50 970 52 669 52 669 50 970 52 669 50 970 52 669 732 269
Forsterket 142 166 132 994 213 249 206 370 213 249 206 370 213 249 213 249 206 370 213 249 206 370 213 249 2 380 134
Forsterket annet 447 640 404 320 447 640 433 200 392 768 259 920 268 584 268 584 259 920 268 584 259 920 268 584 3 979 664
Spesialplass yngre demente 106 888 96 544 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 1 258 520
Sum 27 162 357 24 653 363 27 377 608 26 246 972 27 402 539 26 500 650 27 269 181 27 154 512 26 167 440 26 872 195 25 903 410 26 780 032 319 490 259
Budsjettert nedtrapping 27 137 740 24 511 507 27 137 740 26 262 329 27 137 740 26 262 329 27 137 740 27 137 740 26 262 329 27 137 740 26 262 329 27 137 740 319 525 000
Avvik pr mnd -24 617 -141 856 -239 868 15 357 -264 799 -238 321 -131 441 -16 772 94 889 265 545 358 919 357 708 34 741
Akkumulert avvik -24 617 -166 473 -406 342 -390 985 -655 784 -894 105 -1 025 547 -1 042 319 -947 430 -681 885 -322 967 34 741 34 741


Forsterket (Gerica): Vekt År Måned Døgn
TÅF, AMT og RL (ny bruker fra 26.02) 1,00 Langtidsplasser (LTP) 619 940 1 699


1,18 Skjermede plasser (LTP) 731 530 2 005
Forsterket annet (Gerica): 1,00 Korttidsplasser (KTP) 619 940 1 699
AE, GH,  CAH 1,24 Rehabiliteringsplasser 650 940 1 784
OBS! EMH registrert her men er på spesialplass yngre demente 0,75 Aldershjemsplasser 464 960 1 274


1,28 Korttids skjermet (KTO) 731 530 2 005
Ekstern B-skjema 730 000 2 000


1,12 Venteplasser (Furuset) 619 940 1 699
1,00 Kortids utover en bloc 619 940 1 699
1,35 Forsterket 836 920 2 293
1,70 Forsterket annet 1 053 900 2 888


Spesialplass yngre demente 1 258 520 3 448


Priser - Fra 01.01.2009





		Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 5 pr 31.05.2010

		Meldt prognose

		Avsetning for uforutsette utgifter    15,0 mill kr (lav risiko)

		Dagsenterplasser utgifter: – 0,251 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser utgifter: +0,035 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: +3,170 mill kroner (Kostra 254 og 215)

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







		Brukervalg praktisk bistand: -0,682 mill kroner (Kostra 254)

		Kommunale barnehager

		Dagsenterplasser utgifter: – 0,251 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser utgifter: +0,035 mill kr (Kostra 253)

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

		Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +3,170 mill kroner (Kostra 254, 234 og 215)

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



		Brukervalg praktisk bistand: -0,682 mill kroner (Kostra 254)

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








 1


Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 6 pr 30.06.2010 
 
 
 
 
Meldt prognose 
Den meldte prognosen pr 30. juni viser et positiv avvik for 2010 på 15,0 mill kroner, dvs 
ingen endring fra prognosen for mai. Prognosen er på lik linje med mai-prognosen basert på 
en oppgradering av vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering 
hvor det er vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner.   
 
Bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering i juni 2010 er nå kjent og derfor medberegnet i 
prognosen. 
 
Etter bystyrets godkjenning av regnskapet for 2009 (mindreforbruk på 0,4 mill kroner) har 
bydelen totalt 26,5 mill kroner i avsetning til disposisjon.  I en budsjettjusteringssak i juni 
2010 behandlet bydelsutvalget disponeringen av budsjettmessig avsetning på følgende måte: 
 
    Engangsutgifter i 2010    4,5 mill kr 


Varig økning (2010-effekt)    3,0 mill kr  
Avsetning risikoområder      4,0 mill kr (høy og middels risiko) 
Avsetning for uforutsette utgifter    15,0 mill kr (lav risiko) 
Til disponering   26,5 mill kr 


 
 
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig 
vurdering finner man det riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for 
uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill kroner. Avsetning for risikoområder på 4,0 
mill kroner er vurdert med høyere/middels risiko og anses som sannsynlig å bli benyttet i 
2010. Oppsett for risikovurderinger finnes i siste del av avviksrapporten.  
 
 
Aktiv prognose 
Aktiv prognose pr juni er basert på en forenklet organisatorisk prosess pga av 
sommerferieavvikling. 
 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en internt 
størrelse i økonomioppfølgingen i 2010 og bygger på passiv prognose korrigert for forventet 
effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder. Disse korrektive 
tiltakene er satt opp i siste del av rapporten.  
 
Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av økonomistørrelser pr enhet. Pr mai var 
prognosen + 17,672 mill kr og for juni er den endret til + 17,654 for , dvs en svak forverring 
på 0,018 mill kr.   
 
Den aktive prognosen inneholder forutsetninger om oppnåelse av igangsatte tiltak på totalt 
7,078 mill kroner. Av dette er 1,400 mill kroner oppnådd pr 30.6.2010.   
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Variasjoner i den aktive prognosen 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs 
hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2010. Avviksrapport for juni 
2010 viser aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 17,654 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 30.06.2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat Juni 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mai 


Aktiv 
prognose 


juni 


Meldt 
prognose


juni 


Bestillerenheten 515 752 518 278 258 351 278 086 -19 734 1 829 1 807 0
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 – som meldt i forrige avviksrapport. 
Det er budsjettert med 26 plasser på årsbasis og prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  Årsaken til 
mindreforbruket er at prisene på Villa Enerhaugen er redusert og at en bruker etter eget ønske har flyttet fra et dyrt 
botilbud til egen leilighet med oppfølging. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat Juni 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mai 


Aktiv 
prognose 


juni 


Meldt 
prognose


juni 


Enhet for bestiller forts. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,251 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av dagsenterplasser for eldre på 0,251 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: +0,015 mill kr (Kostra 253) 
Gjennomsnitt for juni viser et forbruk på hele 515 plasser. Disse forutsettes å bli redusert frem til årets slutt. Prognose på 
+ 0,015 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 505,2 dvs et økt gjennomsnitt i 
forhold til mai-prognosen som viste et snitt for 2010 på 503,1 plasser.  Det er  opprinnelig budsjettert med 502,0 plasser, 
samt at det i budsjettjusteringssak i juni ble økt med 3 ekstra plasser til totalt 505 plasser.  
 
Redusert pris for en spesialplass på Villa Enerhaugen og en utvikling mot færre dyre plasser, gjør at en holder budsjettet 
selv om en forventer å bruke om lag en 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 og tryggere tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping etter sommeren fra 515 plasser i juni til 497 plasser i desember.  
 
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: +3,170 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 3,170 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner merinntekter som følge av refusjon for ressurskrevende. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring av dagens aktivitet tilsvarende 37 brukere 
med gyldig vedtak, mens det er budsjettert med 40 brukere.   
 
Personlig assistanse: - 1,065 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 1,065 mill kroner. Prognosen forutsetter en økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 2,92 plasser mer enn budsjettert. Denne økningen vil være med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer. 
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,682 mill kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert merforbruk på 0,682 mill kroner. Dette skyldes både høyere prisstigning 
og større aktivitet enn forutsatt i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +0,696 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper kommunal praktisk bistand for 0,696 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
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Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,091 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 107.544 timer hjemmesykepleie a kr 672 mens prognosen viser et forventet 
forbruk på 110.656 timer a kr 672. En ren fremskrivning av tallene pr 31/5 ville gitt et merforbruk på 6,4 mill kr. Man 
har planlagt tiltak som skal gi innsparinger på om lag 3 mill kr. I tillegg har man prognostisert med en nedtrappingsplan 
som ikke knytter seg til konkrete tiltak, men med en effekt om lag 1,5 mill kr. Prognosen er forverret med 0,261 mill kr 
fra april. Dette skyldes hovedsakelig en redusert forventning til tiltaket med å få storbrukere av hjemmesykepleie over 
på sykehjemsplass.  
 
Private barnehager: 0,0 mill kroner (Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med budsjett for 2010.   
 
Annet: + 0,654 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, trygghetsalarm, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester.  Totalt en positiv 
prognose på  0,654 mill kroner.   
 
Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 820 14 971 12 701 2 270 -100 -100 0
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 har et prognostisert merforbruk på 0,200 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter tilknyttet kommunens fellesutgifter 
og lisenser (Kostra 190). 
 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 71 727 33 204 41 241 -8 037 -93 -93 0
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 ): 
 
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 65 408 30 186 31 442 -1 256 -514 -586 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et merforbruk på 0,586 mill kroner. Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien bolig og tilpasning for krevende brukere. Merutgiftene bidrar til økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254)   
 
I mai er det økte negative prognoser ved Birger Olivers vei og Peder Holters vei som skyldes økt merforbruk lønn og 
mindre refusjoner.   
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Enhet for barnehager nord 23 610 24 649 6 516 14 624 -8 109 594 594 0
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,327 mill kr for alle barnehager. Prognosen for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart, med unntak av Radarveien som er utsatt til 
2011, er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser mindreforbruk på 0,594 mill kroner.  (Kostra 201) 
 


Enhet for barnehager sør 24 268 24 091 7 026 11 695 -4 669 -267 -267 0
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,327 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 merforbruk på 0,395 mill kroner (Kostra 201) 
 


Enhet for hjemmesykepleie 0 495 -2 330 -961 -1 369 -152 -152 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, 9 588 i april og 9586 i mai. Gjennomsnitt pr mai i år er på 9 723 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i 
utførte timer gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for hjemmesykepleie med kr 672,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker (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 5 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 683 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr 533 
000) / antall fakturerte timer (48 613 timer)) + 672 kroner.  Beregningen av timepris er noe usikker siden den i denne 
sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
 


Enhet for praktisk bistand 0 278 -626 -1 437 811 1 610 1 610 0
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. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for praktisk bistand med kr 531,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker (avlyste oppdrag). 
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
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Praktisk bistand forts. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – etter 5 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 476 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 
841 000) / antall fakturerte timer 15 416 timer)) + 531 kroner. Timeprisen målt etter 5 mnd kan være kunstig høy 
grunnet særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. Beregningen av timepris er noe usikker siden den i denne 
sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 56 797 27 634 28 836 -1 203 215 291 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 1,100 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser og stillinger 
som disponeres til prosjekt og dekkes av prosjektmidler (Kostra 242). 
 
Kjøp av plasser til rusomsorg prognostiseres med et merforbruk på 0,300 mill kroner.  Av dette utgjør  0,1 mill kroner en 
større prisøkning enn forutsatt i budsjettet (Kostra 243). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert mindreforbruk på 0,385 mill kroner. Tendensen etter 6 måneder er at antall brukere er 
lavere enn budsjettet, men det er høyere gjennomsnittlig utgifter pr bruker enn forutsatt i budsjett.  
 
Pga av en misforståelse tilknyttet KVP-program er det tidligere blitt registrert feil antall klienter (dvs noen er blitt 
dobbeltregistrert). I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 klienter, i februar 332 klienter, i mars 347 klienter, i april 
285 klienter, i mai 300 klienter og for juni 325 klienter. For hele året 2010 er det budsjettert med 330 klienter pr måned 
og gjennomsnitt hittil er 315 klienter pr måned.   
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 6 første 
måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 844 kr.  
 
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 0,873 mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr juni som viser høyere et høyere antall deltagere og større netto kostnader enn forutsatt i budsjettet.   
 
Enhet for barnevern 60 180 60 319 29 384 28 601 784 -450 -450 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Det er prognostisert med 0,450 mill kroner i merforbruk på barnevern totalt – og merforbruket knyttes i sin helhet til 
tiltak utenfor familien.   
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk så langt har vært 9,7 plasser.   
Det er budsjettert med 11 plasser  i fosterhjem via institusjon mens reelt forbruk så langt har vært på 8,0 plasser.   
Det er budsjettert med 32 plasser  i fosterhjem mens reelt forbruk så langt har vært på 33,3 plasser. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 
Økonomi - plan og budsjett 50 633 62 755 31 214 4 458 26 756 15 000 15 000 15 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Prognosen er basert på en oppgradering av vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering hvor 
det er vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner og til risikoområder på 4,0 mill kroner .  
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig vurdering finner man det 
riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill kroner.   
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 Økonomi forts. 
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill kroner er vurdert med høyere risiko og anses som sannsynlig å bli benyttet i 
2010. Denne avsetningen består av følgende vurderinger: 1,6 mill kroner barnevern, 1,5 mill kroner kjøp av 
hjemmesykepleie, 0,8 mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill kroner private eldresentre. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste del av avviksrapporten 
 
Det er budsjettert med avsetning for beregnet effekt av lønnsoppgjør.  
 
Personal og org.utv. 15 642 16 268 7 828 5 973 1 855 0 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 1 112 904 208 0 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 1 674 1 524 150 0 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 937 967 446 145 457 687 -11 542 17 672 17 654 15 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Gjennomsnitt for juni viser et forbruk på hele 515 plasser. Disse forutsettes å bli redusert frem 
til årets slutt. Prognose på + 0,015 mill kroner er et resultat av en forventning om et 
gjennomsnittlig forbruk på 505,2 dvs et økt gjennomsnitt i forhold til mai-prognosen som 
viste et snitt for 2010 på 503,1 plasser.  Det er  opprinnelig budsjettert med 502 plasser, samt 
at det i budsjettjusteringssak i juni ble økt med 3 ekstra plasser til totalt 505 plasser.  
 
Redusert pris for en spesialplass på Villa Enerhaugen og en utvikling mot færre dyre plasser, 
gjør at en holder budsjettet selv om en forventer å bruke om lag en 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 og tryggere tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping etter sommeren fra 515 plasser i juni til 497 
plasser i desember.  
 
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 


485


490


495


500


505


510


515


520


Ja
nu


ar


Feb
rua


r
Mars Apri


l
Mai Ju


ni Ju
li


Aug
us


t


Sep
tem


be
r


Okto
be


r


Nov
em


be
r


Des
em


be
r


Reelle/prognostiserte plasser


Bud. gj.snitt plasser


 
 
 
 
Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0   







 9


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


Administrasjon 120 260 0   
Administrasjonslokaler 130 0 0   
Premieavvik 170 0 0   
Diverse fellesutgifter 180 0 0   


Interne serviceenheter 190 14 800 15 000


IKT har et prognostisert merforbruk på 
0,200 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter 
tilknyttet kommunens fellesutgifter og 
lisenser (Kostra 190). 
 
Prognosen er basert på en oppgradering av 
vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets 
vedtak om budsjettjustering hvor det er 
vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter 
på 15,0 mill kroner og til risikoområder på 
4,0 mill kroner .  Avsetninger på 4,0 mill kr 
og 15,0 mill kr budsjetteres på eget 
koststed. Ut fra en helhetlig vurdering 
finner man det riktig å melde en positiv 
prognose tilsvarende avsetning for 
uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 
mill kroner.   
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill 
kroner er vurdert med høyere risiko og 
anses som sannsynlig å bli benyttet i 2010. 
Denne avsetningen består av følgende 
vurderinger: 1,6 mill kroner barnevern, 1,5 
mill kroner kjøp av hjemmesykepleie, 0,8 
mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill 
kroner private eldresentre. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste 
del av avviksrapporten 
 
Det er budsjettert med avsetning for 
beregnet effekt av lønnsoppgjør. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 -35 0   


Diagnose, behandling, rehabilitering 241 -163 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 1 100 0


Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
1,100 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser og stillinger som 
disponeres til prosjekt og dekkes av 
prosjektmidler (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 -300 0


Kjøp av plasser til rusomsorg 
prognostiseres med et merforbruk på 0,300 
mill kroner.  Av dette utgjør  0,1 mill kroner 
en større prisøkning enn forutsatt i 
budsjettet (Kostra 243). 


Kommunalt disponert boliger 265 -16 0   
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -894 0
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 0,894 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr juni som viser høyere et 
høyere antall deltagere og større netto 
kostnader enn forutsatt i budsjettet.   


Kvalifiseringsprogrammet 276 0 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
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   14 752 15 000   


Førskole 201 132 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 0,327 mill kr for 
alle barnehager. Prognosen for barnehagene 
forutsetter at fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart, med unntak av 
Radarveien som er utsatt til 2011, er i 
henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. 
(Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser 
mindreforbruk på 0,594 mill kroner.  
(Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser 
merforbruk på 0,395 mill kroner (Kostra 
201) 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0  
Førskolelokaler og skyss 221 0 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   132 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 0 0   
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 90 0   
Barneverntjeneste 244 0 0  
Barneverntiltak i familien 251 0 0   


Barneverntiltak utenfor familien 252 -450 0


Det er prognostisert med 0,450 mill kroner i 
merforbruk på barnevern totalt – og 
merforbruket knyttes i sin helhet til tiltak 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


utenfor familien.   
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk så langt har vært 9,7 
plasser.   
 
Det er budsjettert med 11 plasser  i 
fosterhjem via institusjon mens reelt 
forbruk så langt har vært på 8,0plasser.   
 
Det er budsjettert med 32 plasser  i 
fosterhjem mens reelt forbruk så langt har 
vært på 33,3 plasser. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   


Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -360 0   


Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -421 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). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 340 0


  
Psykiatri prognose: +1,113 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,113 mill kroner – som 
meldt i forrige avviksrapport. Det er 
budsjettert med 26 plasser på årsbasis og 
prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  
Årsaken til mindreforbruket er at prisene på 
Villa Enerhaugen er redusert og at en 
bruker etter eget ønske har flyttet fra et dyrt 
botilbud til egen leilighet med oppfølging. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,251 mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser for eldre på 0,251 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: +0,015 mill kr 
(Kostra 253) 
Gjennomsnitt for juni viser et forbruk på 
hele 515 plasser. Disse forutsettes å bli 
redusert frem til årets slutt. Prognose på + 
0,015 mill kroner er et resultat av en 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


forventning om et gjennomsnittlig forbruk 
på 505,2 dvs et økt gjennomsnitt i forhold 
til mai-prognosen som viste et snitt for 2010 
på 503,1 plasser.  Det er  opprinnelig 
budsjettert med 502,0 plasser, samt at det i 
budsjettjusteringssak i juni ble økt med 3 
ekstra plasser til totalt 505 plasser.  
 
Redusert pris for en spesialplass på Villa 
Enerhaugen og en utvikling mot færre dyre 
plasser, gjør at en holder budsjettet selv om 
en forventer å bruke om lag en 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 og 
tryggere tilbud.   
 
Prognosen inneholder en forventet 
nedtrapping etter sommeren fra 515 plasser 
i juni til 497 plasser i desember.  
 
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 1 826 0


 
Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +3,170 mill kroner 
(Kostra 254, 234 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 3,170 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner 
merinntekter som følge av refusjon for 
ressurskrevende. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 
254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 
mill kr basert på en videreføring av dagens 







 13


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


aktivitet tilsvarende 37 brukere med gyldig 
vedtak, mens det er budsjettert med 40 
brukere.  Det er økt fra 35 til 37 brukere i 
mars/april. 
 
Personlig assistanse: - 1,065 mill kroner  
(Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 
1,065 mill kroner. Prognosen forutsetter en 
økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 2,92 plasser mer 
enn budsjettert. Denne økningen vil være 
med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer. 
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,682 mill 
kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et 
prognostisert merforbruk på 0,682 mill 
kroner. Dette skyldes både høyere 
prisstigning og større aktivitet enn forutsatt 
i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+0,696 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper kommunal 
praktisk bistand for 0,696 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,132 mill 
kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 
107.544 timer hjemmesykepleie a kr 672 
mens prognosen viser et forventet forbruk 
på 110.656 timer a kr 672. En ren 
fremskrivning av tallene pr 31/5 ville gitt et 
merforbruk på 6,4 mill kr. Man har planlagt 
tiltak som skal gi innsparinger på om lag 3 
mill kr. I tillegg har man prognostisert med 
en nedtrappingsplan som ikke knytter seg til 
konkrete tiltak, men med en effekt om lag 
1,5 mill kr. Prognosen er forverret med 
0,261 mill kr fra april. Dette skyldes 
hovedsakelig en redusert forventning til 
tiltaket med å få storbrukere av 
hjemmesykepleie over på sykehjemsplass.  
 
Annet: + 0,654 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, 
trygghetsalarm, innsatsteamet, egenandeler 
hjemmetjenester.  Totalt en positiv 
prognose på  0,654 mill kroner.   
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
merforbruk på 0,586 mill kroner. 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien bolig og tilpasning for 
krevende brukere. Merutgiftene bidrar til 
økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254)   
 
I mai er det økte negative prognoser ved 
Birger Olivers vei og Peder Holters vei som 
skyldes økt merforbruk lønn og mindre 
refusjoner.   
 
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, 9 
588 i april og 9586 i mai. Gjennomsnitt pr 
mai i år er på 9 723 timer pr måned.  
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer 
gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie 
i enhet for bestiller. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for 
hjemmesykepleie med kr 672,- pr time for 
bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent 
avlyst av bruker (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 5 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 683 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr 533 000) / antall 
fakturerte timer (48 613 timer)) + 672 
kroner.  Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den i denne sammenheng 
beregnes 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. 







 15


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


 
Bestillerenheten honorerer Enhet for 
praktisk bistand med kr 531,- pr time for 
bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent 
avlyst av bruker (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 5 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 476 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 841 000) / antall 
fakturerte timer 15 416 timer)) + 531 
kroner. Timeprisen målt etter 5 mnd kan 
være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 
Beregningen av timepris er noe usikker 
siden den i denne sammenheng beregnes 
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   2 745 0   
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   17 269 15 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 385 0


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,385 mill kroner. 
Tendensen etter 6 måneder er at antall 
brukere er lavere enn budsjettet, men det er 
høyere gjennomsnittlig utgifter pr bruker 
enn forutsatt i budsjett.  
 
Pga av en misforståelse tilknyttet KVP-
program er det tidligere blitt registrert feil 
antall klienter (dvs noen er blitt 
dobbeltregistrert). I januar hadde bydelen 
gjennomsnittlig  303 klienter, i februar 332 
klienter, i mars 347 klienter, i april 285 
klienter, i mai 300 klienter og for juni 325 
klienter. For hele året 2010 er det 
budsjettert med 330 klienter pr måned og 
gjennomsnitt hittil er 315 klienter pr måned.
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr 
måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
juni 


Meldt 
prognose 


juni 
 


Kommentar 


varierende, for årets 6 første måneder er det 
gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 844 kr.  


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   385 0   


Sum Bydel Nordstrand   17 654 15 000   
 
 
Korrektive og igangsatte tiltak 
 


Tiltaks 
nr Tiltak juni 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


  
SUM TILTAK SAMTLIGE 
ENHETER           1400 7078


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET FOR 
BESTILLER     447 2081


72981 Botilbud PU            


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


Tidsbruk til 
forhandlinger 0 159


  Sum ordinære tiltak        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 


Noe mer 
arb.oppg på 
personal 0 22


              
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            


1 
Underv/prosjekt tilrettelegge i hjemmet/vurdering (effekt 3 t pr 
dag) (7-12) L Ingen 0 371


2 
Bedre rutiner ved melding av midlertidig stopp (effekt 1,5 t pr 
dag) (4-12) L Ingen 61 277


3 
2 brukere a 30 t hj syk pl pr uke til sykehjem (effekt 8,57 t pr 
dag) (7-12) H Ingen 0 1060


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 119 940


5 
En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 (effekt 2,64 t pr 
dag) (7-12) L Ingen 0 326


  Sum ordinære tiltak        180 2974
              


73005 Vederlag sykehjem            
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Tiltaks 
nr Tiltak juni 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


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
              


72998 Personlig assistanse            
1 Søke stimuleringstilskudd ved nye innvilgelser av BPA(1-12) L Ingen 350 350


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 -83 -663


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           267 -574


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET FOR SERVICE OG 
FORVALTNING   100 336


73285 Boligkontoret           


1 
Ta kontorleie og bet. For rekvisita kr 6 000 for 6 
mnd ekstra.  L    36


 Sum ordinære tiltak       0 36
             


72883 IKT-drift           


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


         0 200
73049 Sjåførtjenesten           


1 
Omorganisering av 
transporttjenesten     L Ingen 75 75


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


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET FOR 
FOREBYGGENDE     221 492


72963 Fysio- og ergoterapi           


1 


Fastlønnstilskuddet på lederstillingen med kr 157 
500 oppveies av tilsvarende overskudd av 
sykepengerefusjoner på 2 sykemeldte , uten vikar i 
disse stillingene  L Økt arbeidspress 117 157


            


 
Sykepengerefusjoner, mottatte og utestående, overskudd kr 117 
000       


 pr. 31.05.2010       
 Sum ordinære tiltak        117  157
             


73301 Pedagogisk fagsenter           


1 
restriktiv med nye arbeidsavtaler/ vikar i juli og 
august  L Ingen 0 38


 Sum ordinære tiltak       0 38
             


72962 Karlsrud helsestasjon           
1 Økt aktivitet reisevaksine     L Ingen 69 90
2 Del av stilling ledig kort periode     L Ingen 2 10


 Sum ordinære tiltak       71 100
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Tiltaks 
nr Tiltak juni 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


             
72731 Familiesenteret           


1 Lavere ltr vikar     L Ingen 10 10
 Sum ordinære tiltak       10 10
            


72734 Familiesenterets åpne barnehage           
1 Vakanse i stilling       23 30


 Sum ordinære tiltak       23 30


  SUM alle tiltak pr enhet   


ENHET 
BARNEHAGER 
NORD     37 297


72727 Lille Ekeberg barnehage           


1 
Spare innn på vikarer som ligger i 
lavere lønn     L ingen 0 100


 Sum ordinære tiltak       0 100
             


72728 Rygin barnehage           
1 Inntekter studiebesøk     L Ingen 0 2


2 
Inntekter fra forelesning i annen 
bydel     L Ingen 0 45


 Sum ordinære tiltak       0 47
             


72785 Tyrihans barnehage           
1 permisjon uten lønn     L Ingen 0 7


 Sum ordinære tiltak       0 7
             


73310 Marmorberget barnehage           


1 refusjon - sykemeldt      M 
arbeidsbelastning
, gjenværende 25 25


2 permisjon uten lønn     M  12 12
 Sum ordinære tiltak       37 37
             


73319 Radiobølgen barnehage           


1 Spare inn på drift     L 
Innkj. av 
leker/utstyr 0 40


 Sum ordinære tiltak       0 40
             


73320 Vårveien barnehage           


1 
Vil spare  ca 57 000 i juli fordi det  ikke settes inn vikar for to 
som har gått ut i  L  0 57


  
svangerskapsperm fordi det er 
ferie mnd           


2 Sparer inn på kjøp av varer og tj.     L  0 4
 Sum ordinære tiltak       0 61
             


73322 Drengestua barnehage           
1 Spare på drift     L  0 5


 Sum ordinære tiltak       0 5
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Tiltaks 
nr Tiltak juni 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET 
BARNEHAGER SØR     25 142


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


 Sum ordinære tiltak       25 25
             


72974 Åssida barnehage           
1 Spare på drift     L ingen 0 4


 Sum ordinære tiltak       0 4
             


72975 Nordseter barnehage           
1 Vikarinntekter       0 30


 Sum ordinære tiltak     M  0 30
             


73321 Rosenhagen barnehage           


1 
Ikke sette inn vikar når ansatte har permisjon uten lønn i 
sommermnd L  0 47


2 Forvente høyere foreldrebetaling etter 1 august.  L  0 36
 Sum ordinære tiltak       0 83


  SUM alle tiltak pr enhet   
ENHET HJEMME-
SYKEPLEIE     370 1990


73008 
Hjemmesykepleie - distrikt 
Ekeberg           


1 Ned på vikarbyrå bruk  01.01 til 31.12 H  0 300
2 Tilskudd fra Nav  - Demens   31.04.10  L  70 70
3 Økt effektivitet  01.01 -31.12  M  0 55


 Sum ordinære tiltak       70 425
             


73009 
Hjemmesykepleie - distrikt 
Nordstrand           


1 Redusere bruken av vikarbyrå     H  100 600
 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    
Fra 01.01 
til 31.12 M  50 290


2 Redusert med en storbruker     
01.01.til 
03.05 M  0 205


3 
Redusere bruk av vikarbyrå og 
overtid.    


01.01 til 
31.12 M  100 165


4 Redusere med en stor bruker    
Tidsperio
de? M  0 205


 Sum ordinære tiltak       150 865
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Tiltaks 
nr Tiltak juni 2010       


H  
M 
 L 


Arb.miljø 
-messige 
 konsekv. 


Oppnådd 
effekt 
igang-
satte 
tiltak 


Sum 
effekt 


planlagte 
tiltak 


  SUM alle tiltak pr enhet   
VEILEDNING OG STØTTEORDNINGER 
FOR VOKSNE 200 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,- (det er budsj. med kr 
257,-) M Ingen 0 800


 Sum ordinære tiltak       0 800
             


72970 Kjøp av plasser - Rusomsorg           


1 
3 færre personer i rusinstitusjoner 
ut året     M Ingen 0 155


 Sum ordinære tiltak       0 155
             
  SUM alle tiltak pr. enhet   BARNEVERN     0 200


72969 Barneverntiltak utenfor familien           
1 Evaluere tiltak med henblikk på avslutning 06-12  L Ingen 0 200


 Sum ordinære tiltak       0 200
                  
 
 
Risikovurdering:  
 
Risiko 2010 Høy/middels Lav risiko Sum risiko 
Hjemmesykepleie - Timeforbruk 1 500 000 3 000 000 4 500 000
Bokollektivet øst 800 000 0 800 000
Barnevernstiltak 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
Sosialhjelpsutgifter 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
Oppstartskompensasjon for nye barnehager 0 500 000 500 000
Sum 4 000 000 15 000 000 19 000 000
 







Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr juni 2010[1]


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 503,3 505,5 506,7 501,8 507,3 515,0 513,0 508,0 505,0 501,0 499,0 497,0 505,2
Avvik Budsjett-prognose -1,3 -3,5 -4,7 0,2 -5,3 -13,0 -11,0 -6,0 -3,0 1,0 3,0 5,0 -3,2


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert kostnad 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 321 025
Forbruk gj.snitt pr plass 54 49 54 52 54 52 54 54 52 54 52 54 635
Forbruk pr mnd/prognose 27 162 24 653 27 378 26 247 27 403 26 879 27 675 27 403 26 357 27 015 26 032 26 808 321 012
Avvik Budsjett-prognose -410 2 099 -626 505 -650 -127 -923 -650 396 -263 720 -56 13


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2010 22 20 19 21 14 24 120
Faktisk avgang LTO 2010 18 14 15 16 16 9 88
Reell endring LTO 4 6 4 5 -2 15 0 0 0 0 0 0 32


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 9 004 9 260 9 101 8 946 8 657 8 791 8 507 8 791 108 411
+ Ikke bekreftet utførte timer 244 249 364 173 433 0 1 463
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 173 121 161 187 149 0 791
= Honorerte timer 9 851 9 254 10 334 9 588 9 586 9 260 9 101 8 946 8 657 8 791 8 507 8 791 110 665


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -717 -1 004 -1 200 -749 -452 -421 33 188 182 343 332 343 -3 121


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 6 443 136 6 441 792 6 222 465 6 115 745 6 011 585 5 817 663 5 907 425 5 716 863 5 907 425 74 366 885
Avvik kostnad kjøp av timer -481 903 -675 142 -806 479 -503 383 -304 047 -282 711 22 000 126 160 122 090 230 320 222 890 230 320 -2 099 885


UTFØRERS prognose for 2010 (Satt likt avvik pr mai - Ingen avviksrapporterin pr juni) -152 000


Kjøp av kommunal praktisk bistand
Praktisk bistand 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 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 2 741 3 121 3 366 3 366 3 366 3 213 3 366 3 519 38 180
+ Ikke bekreftet utførte timer 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 100 86 122 104 114 118 644
= Honorerte timer 3 067 3 034 3 513 2 948 2 855 3 239 3 366 3 366 3 366 3 213 3 366 3 519 38 852


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer 355 57 -91 364 567 72 56 56 -54 209 -54 -97 1 439


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 1 516 005 1 719 998 1 787 346 1 787 346 1 787 346 1 706 103 1 787 346 1 868 589 20 630 147
Avvik kostnad kjøp av timer 188 540 30 230 -48 463 192 941 300 935 38 331 29 594 29 594 -29 017 110 837 -29 017 -51 649 762 854


UTFØRERS prognose for 2010  (Satt likt avvik pr mai - Ingen avviksrapporterin pr juni) 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 1 711 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 19 935
Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -16 -115 -362 -10 -136 -136 -85 -85 -136 -85 -136 -85 -1 388


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 774 017 695 742 813 180 725 809 740 264 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 747 600 8 982 212
Avvik kostnad kjøp av timer -69 085 -59 030 -108 249 -43 617 -35 333 -65 408 -42 668 -42 668 -65 408 -42 668 -65 408 -42 668 -682 212


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 72 70 77 77 77 77 77 77 74,2
Beleggsprosent 88 % 89 % 76 % 87 % 85 % 82 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 87 %


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 18 18 19 19 19 19 19 19 17,92
Avvik antall brukere -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2,92


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 12 12 12 12 12 10,9
Avvik antall plasser 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1,4


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
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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 47 47 47 47 45,9
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid -9 -9 -8 -8 -9 -10 -8 -10 -9 -9 -9 -9 -8,9


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 16 16 16 16 17 17 17 17 16
Avvik antall plasser 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,4


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 10 11 9,7
Avvik korr. regnskap-budsjett -3 -2 0 0 -2 -3 8 8 8 8 8 8 3,2


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 8 9 8,0
Avvik korr. regnskap-budsjett 3 3 4 3 3 2 11 11 11 11 11 11 7,0


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 33 33,3
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -1 -1 -1 -1 32 32 32 32 32 32 15,3


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 303 332 347 285 300 325 315
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 27 -2 -17 45 30 5 330 330 330 330 330 330 172
Både antall klienter og gjennomsnittlig utbetalt pr klient er pr juni korrigert for perioden februar - mai på grunn av KVP-tall som ikke skulle vært med


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 9 692 10 747 7 626 10 776 10 508 9 844
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet -514 -492 -1 547 1 574 -1 576 -1 308 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 4 278


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 34 35 35 32 33 33 34
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 7 9 11 16 26 27 16
Antall kjøpte rusplasser 28 31 35 33 32 36 33


Utskrift den 16.08.2010 Side 3 av 3







OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2010
Aktivitet
Antall dager 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Liggedøgn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 10 702 9 617 10 715 10 331 10 792 10 634 62 791
Skjermede plasser (LTP) 2 206 1 991 2 198 2 171 2 317 2 236 13 119
Korttidsplasser - En bloc 1 550 1 400 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 18 250
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser 705 644 702 673 713 689 4 126
Korttids skjermet (KTO) 0 24 10 24 0 0 58
B-skjema 7 43 62 1 23 45 181
Venteplasser (Furuset) 144 139 153 51 37 76 600
Korttidsplasser utover en bloc 41 70 39 33 34 36 253
Forsterket 62 58 93 90 93 113 93 93 90 93 90 93 1 061
Forsterket annet 155 140 155 150 136 90 93 93 90 93 90 93 1 378
Spesialplass yngre demente 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Sum liggedøgn 15 603 14 154 15 708 15 054 15 726 15 449 1 767 1 767 1 710 1 767 1 710 1 767 102 182
Snitt pr mnd 503,32 505,50 506,71 501,80 507,29 514,97 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 281,80


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 182 698 16 339 283 18 204 785 17 552 369 18 335 608 18 067 166 0 0 0 0 0 0 106 681 909
Skjermede plasser (LTP) 4 423 030 3 991 955 4 406 990 4 352 855 4 645 585 4 483 180 0 0 0 0 0 0 26 303 595
Korttidsplasser (KTP) 2 633 450 2 378 600 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 31 006 750
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser 898 170 820 456 894 348 857 402 908 362 877 786 0 0 0 0 0 0 5 256 524
Korttids skjermet (KTO) 0 48 120 20 050 48 120 0 0 0 0 0 0 0 0 116 290
B-skjema 14 000 86 000 124 000 2 000 46 000 90 000 0 0 0 0 0 0 362 000
Venteplasser (Furuset) 244 656 236 161 259 947 86 649 62 863 129 124 0 0 0 0 0 0 1 019 400
Korttidsplasser utover en bloc 69 659 118 930 66 261 56 067 57 766 61 164 0 0 0 0 0 0 429 847
Forsterket 142 166 132 994 213 249 206 370 213 249 259 109 213 249 213 249 206 370 213 249 206 370 213 249 2 432 873
Forsterket annet 447 640 404 320 447 640 433 200 392 768 259 920 268 584 268 584 259 920 268 584 259 920 268 584 3 979 664
Spesialplass yngre demente 106 888 96 544 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 1 258 520
Sum 27 162 357 24 653 363 27 377 608 26 246 972 27 402 539 26 879 389 3 222 171 3 222 171 3 118 230 3 222 171 3 118 230 3 222 171 178 847 372
Snittpris pr døgn 1 741 1 742 1 743 1 744 1 742 1 740 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 750
Snitt pris pr år 638 853


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt
Langtidsplasser (LTP) 345,23 343,46 345,65 344,37 348,13 354,47 350,00 348,00 347,00 345,00 344,00 343,00 346,52
Skjermede plasser (LTP) 71,16 71,11 70,90 72,37 74,74 74,53 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 71,00 72,57
Korttidsplasser (KTP) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aldershjemsplasser 22,74 23,00 22,65 22,43 23,00 22,97 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 22,00 22,82
Korttids skjermet (KTO) 0,00 0,86 0,32 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
B-skjema 0,23 1,54 2,00 0,03 0,74 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Venteplasser (Furuset) 4,65 4,96 4,94 1,70 1,19 2,53 5,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,75
Korttidsplasser utover en bloc 1,32 2,50 1,26 1,10 1,10 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21
Forsterket 2,00 2,07 3,00 3,00 3,00 3,77 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,40
Forsterket annet 5,00 5,00 5,00 5,00 4,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,78
Spesialplass yngre demente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Reelle/prognostiserte plasser 503,32 505,50 506,71 501,80 507,29 514,97 513,00 508,00 505,00 501,00 499,00 497,00 505,22
Bud.nedtrapping plasser 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502,00
Bud. gj.snitt plasser 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
Budsjettert gj.snittspris 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492 639 492


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 182 698 16 339 283 18 204 785 17 552 369 18 335 608 18 067 166 18 434 150 18 328 812 17 686 590 18 170 805 17 533 680 18 065 467 214 901 413
Skjermede plasser (LTP) 4 423 030 3 991 955 4 406 990 4 352 855 4 645 585 4 483 180 4 661 625 4 599 470 4 390 950 4 475 160 4 270 650 4 413 005 53 114 455
Korttidsplasser (KTP) 2 633 450 2 378 600 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 31 006 750
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser 898 170 820 456 894 348 857 402 908 362 877 786 908 362 908 362 879 060 908 362 879 060 868 868 10 608 598
Korttids skjermet (KTO) 0 48 120 20 050 48 120 0 0 0 0 0 0 0 0 116 290
B-skjema 14 000 86 000 124 000 2 000 46 000 90 000 62 000 62 000 60 000 62 000 60 000 62 000 730 000
Venteplasser (Furuset) 244 656 236 161 259 947 86 649 62 863 129 124 263 345 158 007 101 940 52 669 50 970 52 669 1 699 000
Korttidsplasser utover en bloc 69 659 118 930 66 261 56 067 57 766 61 164 52 669 52 669 50 970 52 669 50 970 52 669 742 463
Forsterket 142 166 132 994 213 249 206 370 213 249 259 109 284 332 284 332 275 160 284 332 275 160 284 332 2 854 785
Forsterket annet 447 640 404 320 447 640 433 200 392 768 259 920 268 584 268 584 259 920 268 584 259 920 268 584 3 979 664
Spesialplass yngre demente 106 888 96 544 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 106 888 103 440 106 888 103 440 106 888 1 258 520
Sum 27 162 357 24 653 363 27 377 608 26 246 972 27 402 539 26 879 389 27 675 405 27 402 574 26 356 530 27 014 919 26 032 350 26 807 932 321 011 938
Budsjettert nedtrapping 27 265 137 24 626 575 27 265 137 26 385 616 27 265 137 26 385 616 27 265 137 27 265 137 26 385 616 27 265 137 26 385 616 27 265 137 321 025 000
Avvik pr mnd 102 780 -26 788 -112 471 138 644 -137 402 -493 773 -410 268 -137 437 29 086 250 218 353 266 457 205 13 062
Akkumulert avvik 102 780 75 992 -36 479 102 166 -35 236 -529 009 -939 277 -1 076 714 -1 047 627 -797 409 -444 143 13 062 13 062


Forsterket (Gerica): Vekt År Måned Døgn
TÅF, AMT og RL (ny bruker fra 26.02) 1,00 Langtidsplasser (LTP) 619 940 1 699


1,18 Skjermede plasser (LTP) 731 530 2 005
Forsterket annet (Gerica): 1,00 Korttidsplasser (KTP) 619 940 1 699
AE, GH,  CAH 1,24 Rehabiliteringsplasser 650 940 1 784
OBS! EMH registrert her men er på spesialplass yngre demente 0,75 Aldershjemsplasser 464 960 1 274


1,28 Korttids skjermet (KTO) 731 530 2 005
Ekstern B-skjema 730 000 2 000


1,12 Venteplasser (Furuset) 619 940 1 699
1,00 Kortids utover en bloc 619 940 1 699
1,35 Forsterket 836 920 2 293
1,70 Forsterket annet 1 053 900 2 888


Spesialplass yngre demente 1 258 520 3 448
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