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Forord  
 
En pedagogisk utfordring 
Bydel Nordstrand har gjennom mange år vært godt og ansvarlig styrt, både politisk og 
administrativt. Man har år etter år levert gode økonomiske resultater, utvikling og gode tjenester 
til innbyggerne, og man har opparbeidet seg “sparepenger” i form av et ikke ubetydelig 
mindreforbruk. De siste årene har det også vært rom for en god del satsinger og løft. Det kan 
derfor være en pedagogisk utfordring for både administrasjon og politikere, å nå formidle et mer 
krevende bilde til innbyggerne, med behov for innstramming og lite rom for nye tiltak. Og en 
situasjon der det er avgjørende at vi over tid ikke har et for høyt forbruk, samtidig som det kan 
være riktig å redusere “sparepengene” - eller mindreforbruket - noe. Men i budsjettet for 2023 
og økonomiplanperioden 2023-2026, handler det ikke om nye satsinger, men heller om å 
opprettholde de satsingene man allerede har igangsatt. Nøkkelordene blir å konsentrere oss om 
bydelens kjerneoppgaver, ha en stram budsjettdisiplin og balansere risikoen på en god måte. 
 
Et godt utgangspunkt 
Bydel Nordstrand prognostiserer pr oktober med å ha 50,0 mill kr i såkalt mindreforbruk - eller 
“sparepenger” - med videre til 2023. Vi hadde med oss 59,8 mill kr fra 2021, slik at dette 
innebærer at vi har brukt opp noe av sparepengene og isolert sett har et underskudd på 9,8 mill 
kr i 2022. Men hvis vi korrigerer for engangsinvesteringer på 12,7 mill kr, ville vi hatt et 
overskudd på 2,9 mill kr. Avhengig av en del usikkerhetsmomenter mot slutten av året, som 
budsjettjusteringer og overføringer til 2023, er det heller ikke umulig at resultatet kan bli enda 
noe bedre. Slik sett har bydelen et godt utgangspunkt med 50,0 mill kr “på bok” og en riktig 
inngangshastighet i 2023.  
 
Usikre tider og redusert handlingsrom 
Bydel Nordstrand er i byrådets budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen, tildelt en netto 
budsjettramme for 2023 på kr. 2.030.571.000,-. Dette innebærer et realkutt, eller et redusert 
handlingsrom, på 21,7 mill kr. Hvilket selvfølgelig gjør situasjonen mer krevende. 
 
Bydel Nordstrand har mottatt 1,7 mill kr i demografikompensasjon for en økt befolkning i 
budsjettrammen for 2023. Når nye kostnader utgjør 16,8 mill kr, betyr dette en netto 
kostnadsøkning på 15,1 mill kr som bidrar til å stramme skruen ytterligere. 
 
Det er viktig å merke seg at det er varslet betydelige kutt for bydelssektoren de kommende 
årene. Vi har i økonomiplanen kun tatt høyde for vår andel av de varslede kuttene, mens denne 
delen kun utgjør 5,8 mill kr av det samlede realkuttet vårt på 21,7 mill kr for 2023. Tilsvarende 
kutt i resten av økonomiplanperioden som følge av omfordelinger til andre bydeler, vil gi oss 
svært store utfordringer fremover.  
 
Vi har forutsatt at vi ikke får nye eller økte kostnader i perioden utover det som 
demografikompensasjonen kan dekke, mens vi for 2022 og 2023 øker kostnadene med 
henholdsvis 8,3 og 15,1 mill kr utover demografikompensasjonen.  
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Vi har også forutsatt at vi klarer å gjennomføre interne kutt og effektiviseringer på til sammen 
47,4 mill kr i perioden 2024-2026. Nå snur dessuten utviklingen i antall eldre ganske tvert, slik 
at det knytter seg risiko til årets budsjett. Fra 2024 må vi trolig må øke antall sykehjemsplasser 
igjen, og vi mister det som i en årrekke har vært hoved bidragsyteren til bydelens kutt. 
 
Budsjettprosessen for 2021 høsten 2020, viste at det er svært krevende å gjennomføre større 
kutt. Nye kutt kommer på toppen av de betydelige kuttene man har gjennomført siden 2014, som 
med forslaget for 2023 utgjør 173,1 mill kr. Store deler av bydelens budsjett er bundet opp av 
kontrakter og avtaler, lovfestede tilskudd og rettigheter og lønnsforpliktelser overfor bydelens 
ansatte. Oslo kommune sin overtallighets-garanti medfører at det tar tid å få effekt av 
nedbemanninger. Og de kuttene man kan måtte gjennomføre, vil måtte ha negativ effekt for både 
innbyggere og ansatte. 
 
Det er derfor nødvendig å ikke sette seg i en posisjon med betydelige forbruk utover tildelt 
ramme, samtidig som man får store realkutt. Og at man opprettholder en ikke ubetydelig del av 
det akkumulerte mindreforbruket, eller “sparepengene”. Hvis vi kommer i en situasjon med store 
kutt som flere andre bydeler har opplevd, vil et akkumulert mindreforbruk gi muligheter til å 
omstille seg over noe lengre tid. Og til å gjøre de riktige grepene i stedet for å måtte 
gjennomføre hastige og drastiske kutt med store konsekvenser for innbyggere og ansatte. 
Samtidig vil det så lenge man ikke kan sette av oppsparte midler fra tidligere år på fond, slik man 
gjør i andre kommuner, være fornuftig å redusere mindreforbruket noe gjennom planlagte - men 
begrensede - underskudd i perioden 2023-2025.   
 

 
 
Bydelsdirektøren og bydelsutvalget er gjennom økonomireglement og bydelsreglementet pålagt 
et særlig ansvar for en helhetlig økonomisk styring på bydelsnivå. Det er helt essensielt at 
bydelsdirektøren foreslår og bydelsutvalget vedtar et ansvarlig budsjett, og at bydelsdirektøren 
utarbeider informative tilstandsrapporter til hvert møte i bydelsutvalget. Og det vil med tanke 
på risikoen i det fremlagte budsjettforslaget og utfordringene vi ser ut til å måtte møte i årene 
som kommer, være viktig med en reserve hvis budsjettforliket i bystyret skulle gi oss mer enn de 
5,1 mill kr vi allerede har forutsatt. Selv om det finnes utviklingsområder man gjerne skulle ha 
styrket. 
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Utvikling og satsinger på tross av et stramt budsjett 
På tross av et stramt budsjett for 2023 og potensielt krevende år i økonomiplanperioden, vil det 
også i 2023 videreføres og gjøres nye satsninger som vil videreutvikle bydelens tjenester, øke 
effektiviteten og forbedre tjenestene til innbyggerne. Det skjer både ved å omdisponere dagens 
ressurser, hente inn ekstern øremerket finansiering eller ved at tiltak gjennom effektivisering av 
innsatsen er selvfinansierende. 
 
Tilrettelagte tjenester og psykisk helse (TTPH) 
TTPH satser i 2023 på utvikling av tjenestene. I 2023 vil endringer i organiseringen og frigjøre 
ressurser som vil ha effekt på utviklingsarbeidet i avdelingen. Vi deltar i ulike nasjonale nettverk 
som har fokus på forbedring av tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. 
Utviklingsgruppen som ble opprettet i 2022, er med i nasjonalt velferdsteknologiprogram og 
man har fått midler fra Helsedirektoratet. Disse midlene benyttes i ulike prosjekter med mål om 
spredning og implementering av velferdsteknologiske løsninger, samt rettet mot 
utviklingsarbeidet i avdelingen fremover. Kantinen i bydelshuset som driftes av avdelingen har 
tilrettelagte arbeidsplasser. Det vil være fokus på å etablere flere slike arbeidsplasser i 2023. 
 
Oppvekst og velferd (O&V)  
O&V arbeider sammen med øvrige avdelinger med å gi tillit og handlingsrom og ta utgangspunkt i 
innbyggeres behov og ressurser. Vi har fokus på utvikling av tjenestene, tidligere innsats, 
forebygging, sosial utjevning og koordinering på tvers. Arbeidsrettede og kvalifiserende tiltak er 
viktige innsatser i arbeidet. Dette vil være utviklingsområder i perioden. 
 
I august 2022 ble to psykologer fra skolehelsetjenesten overført Oslohjelpen. Disse jobber også 
på helsestasjonen for ungdom. Oslohjelpen Nordstrand har nå 11 faste stillinger som er besatt 
av barnevernspedagoger, sosionomer, familieterapeuter, helsesykepleier, barnehagelærere, 
psykologer og psykologspesialister. Tjenesten jobber både forebyggende og behandlende. 
 
Barnevernet er inne i en utviklingsprosess for å møte fremtidens utfordringer, jamfør 
Barnevernsreformen som ble iverksatt i 2022, og ny Lov om barneverntjenester som iverksettes 
fra 2023. Tjenesten har jobbet og jobber med å utvikle næromsorgstiltak for å unngå 
institusjonsplasseringer, som både er dyre og ofte dårligere løsninger for barn og unge. 
  
Avdelingen åpnet et treffsted/en åpen barnehage i Glimmerveien 9 våren 2022.  Dette er et 
lavterskeltilbud og en møteplass for foreldre som har barn i alderen 0-3 år. Tiltaket er svært 
godt besøkt. Helsesykepleier fra helsestasjon og fysioterapeut er til stede til faste tider. 
 
Frisklivsentralen har som følge av en satsing fra byrådet, fått midler til to stillinger – i tillegg til 
den man allerede hadde – fra juli 2022 til juni 2024. Dette bidrar til langt større kapasitet og en 
mulighet til å videreutvikle tilbud til barn og unge. 
 
Nordstrand Hub har høsten 2022 åpnet flere tilbud som flyktningesenter, utlån av fritidsutstyr 
fra BUA og «På sporet». Sistnevnte er et aktivitetstilbud for personer som har eller har hatt utfordringer 
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knyttet til rus. I 2023 vil tilbudet i Nordstrand Hub utvikles ytterligere i samarbeid med bydelens øvrige 
tjenester, frivilligheten og andre aktuelle offentlige og private aktører.  
 
Mestring og omsorg (M&O) 
M&O fortsetter utviklingsarbeidet i 2023. Vi er ved et brytningspunkt der eldrebefolkningen 
etter år med reduksjon, brått øker kraftig for hvert år. Samtidig skal det være helsefellesskap 
med spesialisthelsetjenesten, som gjør at flere brukere/pasienter skal ha behandling hjemme. 
Dette gjør at avdelingen må tilpasse seg omgivelsene og optimalisere driften. I 2023 vil vi jobbe 
med oppgavedeling i hjemmesykepleien, se på muligheten for sykepleieteam og andre 
spesialiserte team, som eksempelvis rehabiliteringsteam. Avdelingen må kontinuerlig vurdere 
behovet for aktuell kompetanse og drive digital tjenesteutvikling. Tjenestene må også dreies 
nedover i omsorgstrappen, og vi må videreutvikle lavterskeltilbudet for våre brukergrupper. 
 
Helse og samfunn (H&S) 
H&S skal bidra til kunnskapsbasert utvikling i bydelen. Vi har etablert samhandlingsarenaer med 
Utvikling og organisasjon, for å kunne jobbe i matrise sammen med driftsavdelingene, og vi 
ønsker å ha en viktig rolle i innovasjons- og utviklingsarbeidet i bydelen. 
  
Avdelingen vil i 2023 jobbe med utfordringsbildet fra den foreliggende helseoversikten. Vi vil 
bringe et kunnskapsbasert og evidensdrevet folkehelseperspektiv inn i bydelens utviklingsarbeid 
og prosjekter i tjenestene. Folkehelse og frivillighet skal ha en aktiv rolle i å fremskaffe og 
fortolke det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å bidra til riktig og ressurseffektiv innsats. 
 
Bydelens nye frivillighetsmelding blir politisk behandlet i desember 2022, og det vil på bakgrunn 
av denne meldingen inngås partnerskapsavtaler med lag og foreninger om samarbeid med 
bydelens tjenester. Slike partnerskapsavtaler vil kunne skape langsiktighet og retning i arbeidet 
med frivilligheten.     
 
Bydelen skal være en attraktiv arbeidsplass også for fastlegene. Vi har derfor fokus på 
rekruttering av nye leger og på tilrettelegging av utdanningsløp for nye leger som er under 
spesialisering i allmennmedisin. Til tross for en utfordrende fastlegesituasjon med 
rekrutteringsutfordringer, har vi et stabilt fastlegekorps, og får besatt utlyste stillinger med 
gode kandidater. Vi utvider også antall hjemler i bydelen jevnlig, slik at innbyggerne får mulighet 
til å velge fastlege der de bor. 
 
Utvikling og organisasjon (U&O) 
U&O skal bidra til tjenesteutvikling og innovasjon i bydelens tjenester. Dialog med eksterne er 
viktig i alt utviklingsarbeid. Det skjer mye spennende andre steder som er hensiktsmessig å 
oversette til egen organisasjon. Vi har igangsatt helt konkrete samhandlingsarenaer med Helse 
og samfunn for å materialisere muligheten for å jobbe i matrise sammen med driftsavdelingene. 
Det er viktig se på, kartlegge og finne mulighetshetsrommet for forenkling og effektivisering av 
bydelens tjenester. For å lykkes med dette, må vi ha et tett og godt samarbeid mellom 
avdelingene og innsikt i både hvordan oppgavene løses i dag og alternative løsninger. 
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Virksomhetsstyring (V)  
Avdelingen skal, i samarbeid med andre avdelinger og andre bydeler og etater i Oslo kommune, 
jobbe med effektiv bruk av styringsdata ved hjelp av blant annet Power BI. Vi skal videreutvikle 
budsjettering og økonomistyring ved hjelp av et nytt verktøy som forventes tatt bredt i bruk i 
kommunen fra høsten 2023. Vi er også i gang med ombygging av publikumsmottaket i 
bydelshuset, for å gi innbyggerne et bedre møte med bydelen. 
 
Alt dette utviklingsarbeidet vil, sammen med all den engasjerte innsatsen bydelens ansatte 
legger ned i sine daglige møter med innbyggerne, bidra til at Bydel Nordstrand også i 2023 er en 
god bydel å bo og arbeide i, og at innbyggerne opplever mening, mestring og mot. 
 
 
 
 

 
Oslo, 25. november 2022  
  

  
Tore M. Andresen  
bydelsdirektør 
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 Innledning  
Budsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2023-2026 vil bli behandlet i bydelsutvalget torsdag 
15. desember 2022. 
 

1.1 Utfordringer og omstillingsbehov 
Bydel Nordstrand prognostiserer pr oktober med å bruke mindre enn tildelt ramme i 2022, når 
man korrigere for engangsinvesteringer i 2022, og dette er et godt utgangspunkt. Samtidig har 
man fått et realkutt i byrådets budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen på 21,7 mill kr, og man 
har både vært nødt til og prioritert å legge inn enkelte nye tiltak og kostnader i budsjettforslaget 
for 2023. Det varsles i tillegg ytterligere kutt i bydelsrammene i byrådets forslag til 
økonomiplan. Det blir dermed viktig at man i løpet av økonomiplanperioden tilpasser driften til 
de årlige budsjettrammene og opprettholder en buffer i form av et akkumulert mindreforbruk på 
et visst nivå, samtidig som man fortsatt leverer gode tjenester til innbyggerne i bydelen.  
 

1.2 Tjenestetilbudet 
Det er ikke foretatt kutt i tjenestetilbudet i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2023, utover 
en tilpasning av antall sykehjemsplasser til den forventede utviklingen videre. Det er i all 
hovedsak heller ikke lagt inn nye økonomiske satsinger og tiltak, slik at ambisjonen er å kunne 
videreføre dagens tjenestetilbud inkludert satsingene man har vedtatt de siste årene.  
 
1.3 Organisering 
Bydel Nordstrand er siden 01.01.2017 organisert i en tre-nivå avdelingsmodell for å tilpasse 
tjenestene til nye utfordringer.  
 

1.4 Budsjettdokumentets utforming 
Budsjettdokumentet er som foregående år delt inn etter avdelinger, og ikke funksjonsområder. 
Dette gir en mer sammenhengende og leservennlig tekst, samtidig som funksjonsområdene 
fortsatt ivaretas. Hver avdeling beskriver kort status og utfordringer. I tillegg har man egne 
underkapitler for resultatindikatorer i form av obligatoriske sentrale og lokale måltall, og 
avdelingens budsjettpremisser. 
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 Rammebetingelser for økonomiplanperioden 2023-
2026 og budsjett 2023, og bydelens tilpasning til 
rammebetingelsene 

 

2.1 Rammebetingelser for bydelene i økonomiplanperioden 2023-2026 
 

Bydelssektorens ramme viser etter tilleggsinnstillingen et realkutt på 132,116 mill kr i 2023. 
 

 
 

2.2 Rammebetingelser for Bydel Nordstrand 
 
Bydel Nordstrand har i byrådets budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen fått et realkutt for 
2023. Realkuttet er fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) vurdert til 
21,505 mill kr. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til noen av realendringene på 
barnehageområdet, slik at Bydel Nordstrand vurderer realkuttet til 21,719 mill kr som HEI 
vurderte det til i byrådets opprinnelige budsjettforslag før tilleggsinnstillingen.    
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2.3 Bydelens tilpasning til rammebetingelsene i økonomiplanperioden  
2023-2026 

2.3.1 Økonomiplan og omstillingsbehov 
 
I tabellen nedenfor presenteres en detaljert oversikt bydelsdirektørens forslag til driftsresultat i 
økonomiplanperioden 2023-2026. Bydelsdirektøren legger i sitt forslag opp til et underskudd på 
10,0 mill kr i 2023 og underskudd på 5,0 mill kr i 2024 og 2025, før man stabiliserer seg på et 
forbruk lik tildelt ramme i 2026. Det akkumulerte mindreforbruket vil dermed reduseres fra 50,0 
mill kr i 2022 til 30,0 mill kr i 2026. 
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Rad 1 viser driftsnivået i året før. Hvor mye mer eller mindre enn tildelt ramme man brukte, eller 
hvilket over- eller underskudd man hadde. Vi prognostiserer pr oktober med et underskudd på 
9,8 mill kr i 2022, og da er det utgangspunktet eller inngangshastigheten i 2023. 
Bydelsdirektøren foreslår et forbruk utover tildelt ramme eller underskudd i 2023, 2024 og 
2025, og da er dette utgangspunktet eller inngangshastigheten året etter.  
 
Rad 2 viser summen av hendelser som ikke vil gjenta seg, eller som vil endre seg fra året før. 
Eksempelvis vil man ikke på nytt omdisponere midler til investering i nye el-minibusser i 2023, 
slik man har gjort i 2022. Dette reduserer kostnadsnivået med 12,7 mill kr fra 2022 til 2023. Når 
man korrigerer rad 1 med engangshendelsene i rad 2, er reelt driftsnivå i 2022 – og dermed 
inngangshastigheten i 2023 - et overskudd på 2,9 mill. 
 
Rad 3 viser realkuttet på 21,7 mill kr som vi har fått i byrådets budsjettforslag etter 
tilleggsinnstillingen. Forventede kutt for de påfølgende årene, viser vår andel av byrådets 
varslede generelle kutt på bydelssektoren, hvis vi får samme andel av kuttene som for 2023.  
 
Rad 4 viser en realøkning på 5,1 mill kr som følge av at vi forskutterer midler fra budsjettforliket 
i bystyret. Så godt som hvert år har vi fått realkutt i byrådets budsjettforslag, og gjennomført 
kutt for å tilpasse oss situasjonen. Og hvert år styrkes vi igjen etter et forlik i bystyret. Dette har 
vært situasjonen uavhengig av hvilke partier som har sittet i byråd. Og slik vil det være så lenge 
man ikke har flertallsbyråd. Vi forskutterer derfor en realøkning på 5,1 mill kr, hvilket tilsvarer 
beløpet vi fikk i engangsmidler til stillinger i hjemmetjenesten i budsjettforliket for 2022. 
 
Rad 5 viser en demografikompensasjon på 1,7 mill kr. Vi har fått flere innbyggere som dermed 
trenger flere tjenester, og vi er kompensert for dette, om enn historisk lite. For resten av 
perioden er kompensasjonen beregnet med samme andel som for 2023 av varslet 
demografikompensasjon for bydelene. Men med en forventet lavere vekst enn snittet i 
aldersgruppene over 80 år i befolkningsframskrivingen, vil andelen trolig bli lavere. 
 
Rad 6 viser nye kostnader og tiltak på 16,8 mill kr som man har vært nødt til å finansiere. Vi 
bruker dermed netto 15,1 mill kr mer på nye kostnader enn vi har fått i demografikompensasjon. 
Disse tiltakene knytter seg ikke nødvendigvis til befolkningsendringer, men alt vi bruker mer enn 
demografikompensasjonen på nye kostnader og tiltak, må finansieres på annet vis. 
 
Rad 7 viser bydelens egne interne kutt på 18,8 mill kr for å tilpasse seg situasjonen. Det er i 
tillegg lagt inn planlagte kutt på til sammen 47,4 mill kr i resten av økonomiplanperioden. 
 
Rad 8 viser forventet årsresultat i form av over- eller underskudd, og fremkommer som en sum 
av radene 1-7. Bydelsdirektørens budsjettforslag legger opp til et underskudd på 10 mill kr i 
2023 og ytterligereårlige underskudd på 5,0 mill kr i 2024 og 2025, før man i 2026 stabiliserer 
seg på et forbruk lik tildelt ramme.   
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Rad 9 viser det akkumulerte mindreforbruket man har med seg fra året før. Man forventer 
eksempelvis å ha med seg 50,0 mill kr fra 2022 til 2023. 
 
Rad 10 viser det nye akkumulerte mindreforbruket ved utgangen av året som man tar med seg til 
neste år. De årlige underskuddene vil gradvis redusere mindreforbruket fra 50,0 mill kr i 2022 til 
30 mill kr i 2026. 
 
Tabellen nedenfor viser bydelens omstillingsbehov for 2023

 
 
Man har et omstillingsbehov på 28,8 mill kr for 2023 og foreslår kutt på 18,8 mill kr. Dette 
medfører et planlagt underskudd på 10,0 mill kr i 2023, som reduserer det akkumulerte 
mindreforbruket fra 50,0 til 40,0 mill kr. 
 

2.3.2 Kutt for å møte omstillingsbehovet i bydelsdirektørens budsjettforslag 
 

 
 
Bydelsdirektøren forslag til kutt begrenser seg til en reduksjon med 8 sykehjemsplasser, hvilket 
tilsvarer et kutt på 6,0 mill kr. Dette er i tråd med utviklingen i antall plasser, og en forventet 
reduksjon i antall innbyggere i de eldste aldersklassene, og vurderes som et tiltak med lav risiko. 
 
Avdelingene har fått viderefordelt enkelte kutt fra byrådets budsjettforslag som er forutsatt 
nøytrale, men som i praksis vil kunne ha realeffekt. Det dreier seg om engangsmidler for 2021 til 
arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne som man ikke får i 2022, og et 
barnevernkutt som alle bydelene har fått, der midlene omfordeles til Barne- og familieetaten for 
å redusere prisene for akuttplasseringer.   
 
Avdelingene kan i tillegg i ulik grad ha omfordelt midler internt for å plassere ressursene der 
behovet er størst, eller foretatt enkelte kutt for å saldere sine budsjettforslag på mikronivå. 
Men dette dreier seg om begrensede tilpasninger som ikke er en del av bydelens samlede kutt.    
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Bydel Nordstrand har fått realkutt på til sammen 120,3 mill kr i perioden 2015-2023. 

 
 
I samme periode er det internt fordelt kutt på enheter og avdelinger på til sammen 173,1 mill kr. 
Hvis man de neste årene må gjennomføre relativt betydelige kutt, som det er stor risiko for, vil 
det bli svært krevende på toppen av alle de tidligere kuttene.  
 
De internt fordelte kuttene er større enn de eksterne realkuttene. Det skyldes flere faktorer. 
Noen av kuttene hadde ingen realeffekt. Det vil si at de reduserte budsjettet, men på en post der 
man brukte mindre enn budsjettet, slik at man kun fjernet et positivt avvik. Noen av kuttene slo 
ikke til eller fikk mindre effekt enn forutsatt. Man har også måttet finansiere økte kostnader, ikke 
minst innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 

 
 
Deler av denne veksten er finansiert av demografikompensasjoner, og deler av veksten har gitt 
økte inntekter gjennom statens ordning for refusjon av ressurskrevende tjenester. Men det er 
liten tvil om at dette er et område som vokser i en slik takt, at det skaper store utfordringer for 
bydeler og kommuner. 
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2.4 Befolkningsutvikling for Bydel Nordstrand 
 
Bydelens befolkningsprognose sier noe om det forventede tjenestebehovet i årene fremover. 
Nedenfor er utviklingen for Bydel Nordstrand vist i tabellform.   
 
Tabell - Bydel Nordstrand – Befolkning 01.01.2019-01.01.2022 og befolkningsprognose 
01.01.2023-01.01.2033 
 

 
 
Det er utviklingen i de yngste og eldste aldersgruppene som er mest interessante i en 
befolkningsprognose, siden disse gruppene i større grad mottar tjenester fra bydelen.  
 
Antall barn i barnehage- og helsestasjonsalder er på vei ned til 2028, og forventes først tilbake 
på omtrent dagens nivå i 2033. Hvis man skal bygge ut flere barnehager, må hensikten i så fall 
være at små og uhensiktsmessige barnehager fases ut, eller at man ønsker et alternativ til 
familiebarnehager. 
 
Behovet for skolehelsetjeneste ser ut til å bli gradvis redusert fra 2024 og helt frem til 2033.  
For barnevernsaldersgruppene under 20 år vil man etter 2023 få en reduksjon resten av 
perioden, og særlig da fra 2028.  
  
Det forventes en økning i den yngste «eldregruppen» 67-79 år i hele prognoseperioden. Denne 
gruppen mottar i relativt begrenset grad tjenester i eget hjem eller i sykehjem. Og den årlige 
økningen skyldes flere nye i hovedsak spreke 67-åringer enn de som fyller 80 år eller faller fra. 
Men med vekst i denne gruppen over tid, vil man få stadig større kull som nærmer seg 80 år, og 
det vil på sikt øke behovet for tjenester. 
 
Det forventes en kraftig vekst i aldersgruppen 80-84 år frem til om lag 62% flere innbyggere i 
gruppen i 2031. For aldersgruppen 85-89 år vil man få en kraftig vekst som leder frem til om lag 
80% flere innbyggere i gruppen i 2033. Det forventes derimot en reduksjon frem til 2028 for den 
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eldste gruppen over 90 år, som leder frem til om lag 12% færre innbyggere i gruppen i 2028. Det 
er imidlertid langt flere i de to første gruppene, slik at med mindre disse innbyggerne i langt 
mindre grad enn tidligere trenger kommunale tjenester, vil man få en svært stor vekst i helse- og 
omsorgstjenestene til eldre i bydelen. Og denne veksten vil stille store krav til både kompetanse 
og kapasitet, samtidig som det vil bli stor kamp om kvalifisert arbeidskraft på området. Derfor 
gjelder det å posisjonere seg de neste par årene slik at vi er rustet for det som kommer. 
 

2.5 Fordelte budsjettrammer, kriteriefordeling og sentrale avsetninger 
 
Bydel Nordstrand er i byrådets budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen tildelt en netto 
budsjettramme for 2023 på kr. 2.030.571.000,- som fremkommer i tabellen (i hele 1.000).  

 
 
 

2.5.1 Bydelenes fordelingssystem 
 
Bystyret vedtok i 2016 en større oppdatering av kriteriesystemet, som samtidig skiftet navn til 
bydelenes fordelingssystem. Målet er en mest mulig riktig fordeling mellom bydelene etter 
behov, og dette prøver man å oppnå ved å bruke kriterier for befolkning og levekår. 
Den enkelte bydels netto budsjett fremkommer som summen av: 

• Fordeling etter kriteriene i fordelingssystemet  
• Særskilte tildelinger 
• Kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner 
• Eventuell overgangsordning, andre tildelinger 
• Kompensasjon for anslått lønns- og prisvekst og endringer i pensjonssystemet 

 
 

Byrådets budsjettforslag 2023 inkludert 
tilleggsinnstillingen

Budsjett 2023

Kriteriefordelt 1 724 062
Kompensasjonsordninger
Sum særskilte tildelinger 166 905
Sum ordinær driftsramme 2023 1 890 967

Lønns- og priskompensasjon 96 347
Total driftsramme 1 987 314

Økonomisk sosialhjelp 40 598
Særskilte tildelinger 542
Lønns- og priskompensasjon økonomisk sosialhjelp 2 117
Total ramme økonomisk sosialhjelp 43 257

Total budsjettramme Bydel Nordstrand 2023 2 030 571
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Kostnadsnøkkel 
Innenfor hvert funksjonsområde (FO) finnes det et sett med kriterier. Hvert kriterium har en vekt 
som avgjør hvor mye av midlene på funksjonsområdet som fordeles etter dette kriteriet, og hver 
bydel får igjen en prosentandel av midlene på hvert kriterium. Innenfor FO3 Helse og omsorg er 
for eksempel «Andel personer 90+» og «Brukere med statlig refusjon for ressurskrevende 
tjenester» viktige for Bydel Nordstrand. Dette skyldes både at dette er tunge kriterier der det 
fordeles betydelige midler og at Bydel Nordstrand her har relativt store prosentandeler. 
 
 I budsjettforslaget for 2023 er strukturen i fordelingssystemet utformet på følgende måte: 
 

• Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester: 
Omfatter politisk nivå, forvaltning av grøntarealer, fellesutgifter og administrasjon.  

• Funksjonsområde 2A Barnehager.  
Omfatter barnehager og pedagogisk fagsenter. Budsjettrammene fordeles etter faktiske 
husleiekostnader og faktisk antall kommunale og ikke-kommunale barnehageplasser.  

• Funksjonsområde 2B Barnevern  
Omfatter barnevernet. 80% av budsjettrammen på området fordeles etter fordelings-
systemet og 20% etter hver bydel sin regnskapsandel siste avsluttede regnskapsår. 

• Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 
Omfatter helsestasjonen, skolehelsetjenesten, fritidsklubben, utekontakten og SaLTo. 

• Funksjonsområde 3 Helse og omsorg  
Omfatter aktivisering av eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, pleie/omsorg i 
både brukers eget hjem og i institusjon, samt transport for funksjonshemmede. 

• Funksjonsområde 4 Sosialtjenester og ytelser er delt inn i 3 underområder: 
 

o Funksjonsområde 4A Sosiale tjenester 
Omfatter introduksjonsprogram, kommunale boliger og sosiale tjenester 
 

o Funksjonsområde 4B Kvalifiseringsprogram 
Omfatter kvalifiseringsordningen 
 

o Funksjonsområde 4C Økonomisk sosialhjelp 
Omfatter økonomisk sosialhjelp. 80% av budsjettrammen på området fordeles 
etter fordelingssystemet og 20% etter hver bydel sin regnskapsandel siste 
avsluttede regnskapsår. 
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Tabell – Kriteriefordelt ramme pr funksjonsområde for Bydel Nordstrand 2023 

 
 
Innen økonomisk sosialhjelp og barnevern fordeles rammen etter 80 % kriterier og 20% etter den 
enkelte bydel sin andel av samlet faktisk forbruk i bydelene i siste avsluttede regnskapsår. 

I tillegg til kriteriefordelt budsjett fordeles det også kompensasjonsordninger, særskilte 
tildelinger og lønns- og priskompensasjoner. Utover budsjettrammen som fordeles på bydelene, 
har man også sentrale avsetninger som i varierende grad vil bli tilført bydelssektoren i løpet av 
2023. Noen av de sentrale avsetningene har man allerede budsjettert med en konkret andel av, 
andre forventer man en andel av uten at det er mulig å estimere et konkret beløp i forkant, mens 
noen er uaktuelle for Bydel Nordstrand. 

Kostnads-
nøkkel 

2023

Bydelenes 
totale 

kriteriebaserte 
ramme 2023

Bydel 
Nordstrands 

kriteriebaserte 
ramme 2023

FO1 Administrasjon og fellestjenester 7,104 172 752 11 579
FO2A Barnehager 8,147 7 714 333 626 795
FO 2B Barnevern 4,421 2 213 045 97 599
FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste 7,657 1 044 802 75 967
FO3 Helse og omsorg 8,764 12 411 849 1 077 328
FO4A Sosiale tjenester 3,534 1 783 231 83 287
FO4B Kvalifiseringsprogram 2,904 508 176 14 759
FO4C Økonomisk sosialhjelp 2,871 1 505 669 43 257

Inndekking av merforbruk - Bydel Vestre Aker 0,000 -11 180 0

27 342 678 2 030 571

Funksjonsområde (beløp i tusen kroner)

SUM



Budsjett 2023 • Bydel Nordstrand   
 

 

20 
 

 

2.5.2 Sentrale avsetninger og bydelens ramme fordelt på funksjonsområder 
 
Tabell – Sentrale avsetninger og bydelens budsjetterte andel i 2023 

 
Kolonnen «Forventet» i tabellen ovenfor viser forventede konkrete andeler av sentrale 
avsetninger som er budsjettert som inntekt i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2023. Bydel 
Nordstrand forventer ytterligere tildelinger som ikke er spesifisert som følge av at de er 
vanskelige å estimere, eller avhenger av ukjent aktivitet eller andre bydelers resultater. 
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Tabell - Spesifikasjon av Bydel Nordstrand sin rammetildeling i budsjettforslaget for 2023 

 
Forklaring av de de ulike funksjonsområdene i tabellen ovenfor finner man i kapittel 2.5.1 
 

Budsjett 2023 Bydel Nordstrand

Admini-
strasjon 

og felles-
tjenester 

FO1

Barne-
hager 
FO2A

FO2B  
Barnever

n 

FO2C 
Aktivitets-

tilbud 
barn og 

unge, 
helse-

stasjon 
og 

skolehels
etjeneste

Helse og 
omsorg 

FO3

FO4A 
Sosiale 

tjenester

FO4B 
Kvali-

fiserings-
program 

(KVP)

FO4C Øko-
nomisk 
sosial-
hjelp

Budsjett-
ramme

Kriteriefordelt 10 753 490 555 92 631 67 899 1 008 249 39 967 14 008 40 598 1 764 660
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling 604 28 747 4 968 3 689 54 631 2 956 751 2 117 98 464
Særskilte tildelinger 0
Lokale parker og nærmiljøanlegg 222 222
Husleie kommunale barnehager etablert t.o.m. 2021 44 869 44 869
Kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2021 17 803 17 803
Tilskudd til familiebarnehager 23 232 23 232
Kompensasjon ny bemanningsavtale 3 273 3 273
Tiltak etter Barnehagelovens Kap. V A. 18 316 18 316
Skolehelsetjeneste ungdomstrinn etter elevtall 798 798
Skolehelsetjeneste videregående etter elevtall 1 355 1 355
Ettervirkninger av pandemien, styrking av helsestasjoner, skolehelsetjenesten mv. 1 625 1 625
SaLTO - stillinger 600 600
Tilskudd til leger i spesialisering – trinn 1(LIS1)  turnusleger 735 735
Ekstra årsverk lavterskeltiltak psykisk helse (øremerket) 900 900
Aktivitetstid (FO3 kriterier) 5 434 5 434
Ekstra aktivitetstilbud seniorsentre (øremerket) (FO3 - eldre kriterier) 2 877 2 877
Kompensasjon, leie av omsorgsboliger fra private 1 150 1 150
Lovfestet rett til barnekoordinator 1 250 1 250
Styrking av frisklivssentralene (øremerket) 2 000 2 000
Forsøk med spisevenn hjemmeboende 100 100
Klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten - ett fast årsverk med halvårseffekt 500 500
Endring egenandel uføre og AFP -498 -498
Bo-oppfølgingstiltak (øremerket) 1 145 1 145
Styrket rusomsorg (øremerket) 2 209 2 209
Desentraliserte tiltak i bydelene (øremerket) (FO4 sosialtj.) 793 793
Ruskonsulent for unge 545 545
Integreringstilskudd år 2-5 34 472 34 472
Rådgivende enheter for russaker i kommunene 1 200 1 200
Ny bostøtte - virkning økonomisk sosialhjelp 542 542
Totalt budsjett 2023 for Bydel Nordstrand 11 579 626 795 97 599 75 967 1 077 328 83 287 14 759 43 257 2 030 571
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 Budsjettforutsetninger og endringer 
 

3.1 Budsjettforutsetninger 
 
Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2023 har man som tidligere fordelt budsjettrammer på 
avdelingene med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2022.   
 
Budsjettene til avdelingene er utarbeidet etter følgende innarbeidede mal:  

• videreføring av opprinnelige budsjett for 2022 
• justering for endringer/rettinger/flyttinger i løpet av 2022 
• korreksjon for helårsvirkning av budsjettjusteringsvedtak i 2022 
• kompensasjon for pris- og lønnsvekst 
• fordeling av særskilte kompensasjoner i byrådets budsjettforslag 
• korreksjon for effekter av tilpasninger og omfordelinger 

 

3.2 Realendringer 
 
Tabellen nedenfor viser Bydel Nordstrand sine realendringer i byrådets budsjettforslag etter 
tilleggsinnstillingen. Med realendringer mener man endringer som gir bydelen økt eller redusert 
handlingsrom. Kompensasjoner for lønns- og prisvekst eller midler til å utføre nye oppgaver gir 
bydelen større budsjetter, men endrer i motsetning til realendringer ikke handlingsrommet. 
Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) vurderte bydelens realkutt i 
byrådets budsjettforslag til 21,719 mill kr. Etter tilleggsinnstillingen ble vurderingen justert til 
21,505 mill kr. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til effekten av endringene på 
barnehageområdet, slik at vi velger å opprettholde den opprinnelige vurderingen på 21,719 mill 
kr. Eventuelle realøkninger som følge av budsjettforliket i bystyret, der vi har forutsatt 5,1 mill 
kr, vil redusere bydelens realkutt i 2023. 
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3.3 Midler til nye eller utvidede nye oppgaver i budsjettrammen 
 
Bydel Nordstrand har fått tildelt midler til flere nye oppgaver i byrådets budsjettforslag etter 
tilleggsinnstillingen. Dette er ikke midler som styrker handlingsrommet, siden det følger 
forpliktelser med, men det gir mulighet til å yte flere eller bedre tjenester til bydelens 
innbyggere. Man har i tillegg fått kompensasjoner for økte kostnader, eksempelvis i forbindelse 
med mottak av langt flere flyktninger enn tidligere, men disse er ikke med i tabellen nedenfor. 

 
 

3.4 Interne endringer 
 
Bydelen har fått en demografikompensasjon før økt befolkning på 1,7 mill kr i byrådets 
budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen. Man har imidlertid disponert langt mer enn dette til å 
dekke nye kostnader og tiltak i 2023, som ikke er i driftsnivået i 2021. Tabellen nedenfor viser 
hva som er disponert, og summen gjenfinnes i rad 6 i økonomiplanen. 

 
 
Det meste går til å dekke økte kostnader eller reduserte inntekter man er nødt til å håndtere, 
mens noe er å regne som satsinger. De fire første punktene i tabellen nedenfor er en videreføring 
av revidert budsjett for 2022 (RB 2022), og ikke å regne som nye kostnader i 2023. Men de to 
siste er nye kostnader i budsjettet for 2023 (N 2023), og gjenfinnes i tabellen ovenfor. 
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      Tall i hele 1.000 kr 

 
 

3.5 Risikovurderinger 
 
Det knytter seg større eller mindre risiko til en rekke av områdene i bydelsdirektørens 
budsjettforslag. Noen av risikoene er av en viss størrelse og med potensielt relativ stor effekt, og 
disse er kommentert helt kort nedenfor. 
 
Kjøp av sykehjemsplasser har ikke vært et område med spesiell risiko i 2022. Man reduserte 
antall plasser fra 454 i 2021 til 442 i 2022, og man har siden sommeren vært trygt under 
måltallet. I september var man nede på 428 plasser, og man reduserer på bakgrunn av 
utviklingen i 2022, antallet plasser til 420 i 2023. Utviklingen i antall eldre der man gjennom en 
årrekke har hatt reduksjon, er nå i ferd med å snu. Og dette innebærer at det knytter seg risiko 
av betydning til den planlagte reduksjonen i 2023. Både med tanke på volumet, at hver enkelt 
ordinær langtidsplass koster nesten kr. 790.000,- og at det kan forekomme svært 
ressurskrevende enkeltsaker. 
 
Utførerseksjonene for hjemmetjenester har gjennom en årrekke opplevd en krevende 
budsjettsituasjon, og man valgte derfor dette som et av områdene man tilgodeså i omfordelingen 
til risikoområder i budsjettet for 2022. Prognosen for hjemmetjenesten for 2022 er pr oktober 
bedre enn på svært lenge, og det merforbruket man har, knytter seg i stor grad til første halvår. 
Men det knytter seg utvilsomt fortsatt risiko til tjenestens budsjett i 2023. Det dreier seg om et 
komplisert område med mange årsverk og langt flere ansatte. Man har ansvar for fysisk 
krevende omsorgsoppgaver i brukers hjem som medfører høyere risiko for sykefravær enn for de 
fleste andre tjenester. Man har turnuser med tjenesteleveranser til alle døgnets tider gjennom 
hele året. Effektiv tjenesteleveranse i brukers hjem rundt omkring i bydelen i all slags vær og 
vind er en betydelig logistikkutfordring. Man får stadig kompliserte saker overført fra 
sykehusene som stiller krav til både kapasitet og kompetanse. Alt dette bidrar til et risikonivå i 
tjenesten. Og med den ventende eldrebølgen er det helt sentralt at man lykkes med det 
utviklingsarbeidet man til daglig bedriver i avdelingen. Ellers vil både kostnader og risiko kunne 
bli langt større i årene som kommer. 
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Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er alltid et risikoområde. Det tilkommer 
stadig nye brukere med store og voksende behov og det knytter seg ofte så store kostnader til 
hver enkelt bruker, at det kan gi store utslag. Budsjettet for 2023 er - som de tidligere år - økt 
betydelig på dette området, og det knytter seg likevel fortsatt betydelig risiko til enda større 
kostnadsøkninger i 2023 enn budsjettert. Både for tjenestekjøp og i bydelens egne bofellesskap. 
  
Psykisk helse er et risikoområde for alle bydeler og kommuner, og flere bydeler har hatt stor 
vekst i sine kostnader. Vi har så langt lykkes godt med en samlet og koordinert tjeneste, men 
med differensierte tilbud. Men stadig flere til dels svært syke brukere skrives ut fra 
spesialisthelsetjenesten, og man har vært nødt til å øke budsjettet på dette området i 2023. Det 
er likevel helt klart risiko for ytterligere økninger i kostnadene både i 2023 og i årene som 
kommer. Nøkkelen blir å fortsette å videreutvikle lavterskeltilbudene som forhindrer eskalering 
og fortsette å gi gode tjenester til brukere i eget hjem i eller utenfor bydelens botilbud. I tillegg 
til at dette er gode faglige løsninger for brukerne, vil det bidra til å holde behov for omfattende 
og dyre kjøpsplasser nede, samtidig som man har rom for de kjøpene man må gjøre i krevende 
saker. 
 
Barneverntiltak var lenge et område med betydelige merforbruk. Man valgte å ta konsekvensen 
av dette ved å tilgodese barneverntiltak som et av områdene i omfordelingen til risikoområder i 
budsjettet for 2022. Barnevernet har også utviklet Næromsorg, et tiltak som et alternativ til 
institusjon med vesentlig lavere kostnader enn institusjonsplasseringer. Og pr oktober 
prognostiserer barnevernet med å holde sitt budsjett i 2022. Utgangspunktet er dermed godt 
for 2023. Men med enkeltplasseringer med døgnpriser opp mot kr. 20.000,-, er det lite som skal 
til før man får avvik av betydning, slik at barneverntiltak også i 2023 vil være et risikoområde. 
 
Bydelens Nav-seksjon har over tid levert svært gode resultater, og man har derfor årlig i 
omdisponert midler herfra til områder med mer risiko. Men med den konjunkturutviklingen man 
er inne i, utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp høsten 2022 og et svært omfattende 
mottak av flyktninger, vil NAV - og ikke minst økonomisk sosialhjelp - være et av de største 
risikoområdene i bydelen i 2023.  
 
Det finnes ingen reserver eller buffere i form av romslige avsetninger i bydelsdirektørens 
budsjettforslag for 2023. Risikoavsetningene er fjernet og de nødvendige avsetningene til 
lønnsoppgjør 2023 og pensjonskostnader er redusert til et minimumsnivå.  Midlene ble omfordelt 
til risikoområder i tjenestene i budsjettet for 2022, og risikoen skulle da i utgangspunktet være 
uendret. Men minimumsavsetninger til nødvendige kostnader innebærer en risiko i seg, samtidig 
som ethvert merforbruk vil måtte hentes inn igjen i den aktuelle tjenesten, eller dekkes inn av 
tilsvarende mindreforbruk i andre tjenester. Eventuelle nye frie midler bydelen får i 
budsjettforliket i bystyret - utover de 5,1 mill kr man har forutsatt og budsjettert med i 
bydelsdirektørens budsjettforslag - bør derfor disponeres til en risikoavsetning. 
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3.6 Bydelens prognose for 2022 pr oktober 
 

 
Bydel Nordstrand hadde med seg et mindreforbruk etter korreksjoner på om lag 59,800 mill kr 
fra 2021. Når vi prognostiserer med å ha igjen 50,000 mill kr ved utgangen av 2022, tilsvarer 
dette et forbruk over tildelt ramme eller et underskudd på 9,8 mill kr i 2022. Men korrigerer man 
for engangshendelser i 2022, har man et godt utgangspunkt for 2023 før rammekuttene. 
 

3.7 Årsverk 
 

 
 
Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2023 inneholder 1.168,74 årsverk. Dette innebærer en 
netto økning på 21,2 årsverk. Økningen skyldes i stor grad Tilrettelagte tjenester og psykisk 
helse som øker med 23,09 årsverk. Dette skyldes både flere brukere og brukere med større 
behov, men den viktigste årsaken er at én leverandør har sagt opp flere dyre plasser, slik at 
avdelingen må hente brukerne hjem og etablere tilbud i egen regi. Dermed kan man kartlegge 
behovet og komme fram til en langsiktig løsning. Det forekommer ellers en rekke mindre 
endringer i tjenesteapparatet, og den største reduksjonen finner vi i de kommunale barnehagene, 
der man som følge av færre plasser reduserer med 9 årsverk.   
  

Budsjett 2022 og 2023 - Antall årsverk og endringer Årsverk
Budsjett 2022 - Antall årsverk 1 147,5        
Budsjett 2023 - Antall årsverk 1 168,7        
Endring fra budsjett 2022 til 2023 21,2              
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 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2023 og 
økonomiplan 2023-2026 

 

1. Budsjettet for 2023 vedtas med følgende tallstørrelser:  
 

a) Bydel Nordstrand er tildelt en netto budsjettramme på 2.030.571.000 
kroner. I bydelsdirektørens budsjettforslag er brutto driftskostnader på 
2.456.120.000 kroner og inntektene på kr 425.549.000 kroner. 
Budsjettet vedtas for funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner og 
resultatenheter, hvilket vil si for avdelingene.  

 

b) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr KOSTRA-funksjon: 

 

Regnskap Budsjett

Pr KOSTRA-funksjon (tall i hele tusen) 2021 2022

Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring og kontrollorganer 1 138 1 604 1 445 1 445
110 Kontroll og revisjon 0 0 0
120 Administrasjon 3 723 11 678 52 112 -190 51 922
130 Administrasjonslokaler 22 446 0 22 446
180 Diverse fellesutgifter 8 377 63 698 124 060 -55 100 68 960
190 Interne serviceenheter 0 0 0
335 Rekreasjon i tettsted 2 148 1 000 1 000 -100 900
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0 0 0
385 Andre kulturaktiviteter 508 1 091 1 096 1 096
860 Motpost avskrivninger -2 355 0 0
201 Førskole 500 310 484 389 574 459 -65 082 509 377
211 Styrket tilbud til førskolebarn 27 795 27 476 31 871 -3 041 28 830
221 Førskolelokaler og skyss 58 177 58 794 55 687 -15 55 672
215 Skolefritids tilbud 0 0 0
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 368 13 302 13 458 -35 13 423
232 Forebygging, helsestasjons- og 50 334 43 859 48 331 -6 239 42 092
244 Barneverntjeneste 27 421 27 407 28 920 -510 28 410
251 Barneverntiltak i familien 9 394 3 339 6 631 6 631
252 Barneverntiltak utenfor familien 60 403 57 514 58 746 -1 433 57 313
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 5 774 20 331 25 821 -99 25 722
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 61 770 89 432 87 048 -1 441 85 607
241 Diagnose, behandling, rehabilitering 97 938 27 734 29 906 -5 497 24 409
253 Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre og 415 839 421 466 501 527 -97 824 403 703
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 495 919 444 933 583 547 -137 312 446 235
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 15 205 18 600 19 500 0 19 500
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 42 476 23 967 44 290 -8 018 36 272
243 Tilbud til personer med rusproblemer 9 856 11 372 15 032 -968 14 064
265 Kommunalt disponerte boliger 12 770 9 551 31 186 -58 31 128
273 Arbeidstrettede tiltak i kommunal regi 123 892 930 930
275 Introduksjonsordningen 5 121 1 799 13 300 -7 683 5 617
276 Kvalifiseringsprogrammet 12 751 15 174 14 759 14 759
281 Ytelse til livsopphold 35 327 43 495 69 012 -25 755 43 257
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen 3 377 -9 150 0 -9 150 -9 150
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 10 0 0
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -7 500 0 0

1 957 497 1 914 747 2 456 120 -425 550 2 030 571SUM

Bydelens regnskap 2021, budsjett 2022 og budsjettforslag 2023

Budsjettforslag 2023

Funksjon/navn
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c) Netto utgifter pr funksjonsområde: 

 
 

d) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr resultatenhet 

 
 

e) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter på artsgruppenivå 

 

Bydelens regnskap 2021, budsjett 2022 og budsjettforslag 2023 - Pr. funksjonsområde (tall i hele tusen)

Regnskap DOK 3 Budsjettforslag

Funksjon/navn 2021 2022 2023

FO 1 Administrasjon og fellestjenester 13 549 79 071 146 769

FO 2A Barnehager 586 281 570 659 593 880

FO 2B Barnevern 97 218 88 260 92 354

FO2C
Aktivitetstilbud for barn og unge,
 helsestasjon og 

53 702 57 161 55 515

FO 3 Helse og omsorg 1 092 446 1 022 496 1 025 044

FO4A Sosiale tjenester 66 224 38 431 58 993

FO4B Kvalifiseringsprogram 12 751 15 174 14 759

FO4C Økonomisk sosialhjelp 35 327 43 495 43 257

SUM 1 957 497 1 914 747 2 030 571

DOK 3 DOK 3 DOK 3
Avdeling Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter
Avdeling for mestring og omsorg 756 868 -117 257 639 611
Avdeling oppvekst og velferd 999 233 -135 660 863 573
Avdeling for tilrettelagte tjenester 488 307 -13 365 474 942
Utvikling og organisasjon 26 465 -391 26 074
Helse og samfunn 13 155 -626 12 529
Virksomhetsstyring 160 883 -158 250 2 633
Bydelsdirektør 11 209 11 209
SUM 2 456 120 -425 549 2 030 571

Bydelens budsjettforslag 2023 - Pr Avdeling (tall i hele tusen)

Regnskap 2021, budsjett 2022 og 
budsjettforslag 20223 pr artsgruppe 

Regnskap          
2021

Budsjett 
Dok3 2022

Budsjettfors
lag 2023

10  Lønn og sosial utgifter 1 087 366 954 555 1 028 554
11-12  Kjøp som inngår i produksjon 676 424 738 752 749 553
13  Kjøp som ikke inngår i produksjon 520 274 548 325 590 126
14  Overføringsutgifter 97 115 59 454 86 590
15  Finanskostnader 6 496 1100 1 296
Sum kostnader 2 387 675 2 302 186 2 456 120
16  Salgs- og leieinntekter -220 811 -207 437 -198 661
17  Refusjoner -197 363 -173 430 -215 165
18  Overføringsinntekter -8 881 -5 872 -10 799
19  Finansinntekter -3 124 -700 -924
Sum inntekter -430 179 -387 439 -425 549
Sum netto kostnader 1 957 497 1 914 747 2 030 571
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f) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde på 

artsgruppenivå - Del 1 

 

Bydelens regnskap 2021, budsjett 2022 og budsjettforslag 2023 - Pr funksjonsområde (i hele tusen)

Funksjon/navn Regnskap DOK 3 Budsjettforslag

2021 2022 2023

10.      Lønn og sosiale utgifter 11 721 18 736 45 598

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 1 407 107 244 155 465

13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 186 1 091 1096

14.     Overføringsutgifter 735 0 0

15.     Finanskostnader 3 847 0 0

SUM KOSTNADER 17 896 127 071 202 159

16.     Salgs og leieinntekter -1 757 0 -290

17.     Refusjoner -235 -48 000 -55 100

18.     Overføringsinntekter -2 355 0 0

19.     Finansinntekter 0 1 0

SUM INNTEKTER -4 347 -47 999 -55 390

FO 1   Administrasjon og fellestjenester 13 549 79 072 146 769

10.      Lønn og sosiale utgifter 361 988 339 219 342 112

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 42 157 34 934 33 909

13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 258 656 268 631 285 996

14.     Overføringsutgifter 17050 0 0

15.     Finanskostnader 0 0 0

SUM KOSTNADER 679 851 642 784 662 017

16.    Salgs og leieinntekter -61 162 -61 518 -56 790

17.    Refusjoner -32 373 -10 607 -11 347

18.    Overføringsinntekter -35 0 0

19.    Finansinntekter 0 0 0

SUM INNTEKTER -93 570 -72 125 -68 137

FO 2A Barnehager 586 281 570 659 593 880

10.     Lønn og sosiale utgifter 41 499 36 713 37 765

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 15 137 30 182 11 383

13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 35 235 14 999 26 275

14.    Overføringsutgifter 9 153 10 527 18 874

15.    Finanskostnader 0 0 0

SUM KOSTNADER 101 024 92 421 94 297

16.    Salgs og leieinntekter -1 036 -1 746 0

17.    Refusjoner -2 771 -488 -510

18.    Overføringsinntekter 0 -1 927 -1 433

19.    Finansinntekter 0,4 0 0

SUM INNTEKTER -3 806 -4 161 -1 943

FO 2B Barnevern 97 218 88 260 92 354

10.     Lønn og sosiale utgifter 54 018 54 417 52 851

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 9 005 8 286 7 620

13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 1 224 1 295 1 318

14.    Overføringsutgifter 1000 0 0

15.    Finanskostnader 324 0 0

SUM KOSTNADER 65 571 63 998 61 789

16.   Salgs og leieinntekter -859 -875 -1 021

17.   Refusjoner -11 010 -5 962 -5 253

18.   Overføringsinntekter 0 0 0

19.   Finansinntekter 0 0 0

SUM INNTEKTER -11 869 -6 837 -6 274
2C Aktivitetstilbud for barn og unge,  helsestasjon og 
skolehelsetjeneste

53 702 57 161 55 515
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 Del 2 

 

Bydelens regnskap 2021, budsjett 2022 og budsjettforslag 2023 - Pr funksjonsområde (i hele tusen)

Funksjon/navn Regnskap DOK 3 Budsjettforslag

2021 2022 2023

10.     Lønn og sosiale utgifter 540 824 462 925 489 768

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 578 253 528 518 505 287

13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 203 312 240 125 252 294

14.    Overføringsutgifter 27471 36 0

15.    Finanskostnader 1089 0 0

SUM KOSTNADER 1 350 949 1 231 604 1 247 349

16.   Salgs og leieinntekter -126 347 -105 906 -103 937

17.   Refusjoner -132 183 -102 141 -117 349

18.   Overføringsinntekter 27 -1061 -1019

19.   Finansinntekter 0 0 0

SUM INNTEKTER -258 503 -209 108 -222 305

FO 3 Helse og omsorg 1 092 446 1 022 496 1 025 044

10.      Lønn og sosiale utgifter 71 577 32 786 53 695

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 23 386 24 173 27 896

13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 21 662 22 184 23 147

14.    Overføringsutgifter 2 601 0 0

15.    Finanskostnader 2 0 0

SUM KOSTNADER 119 228 79 143 104 738

16.    Salgs og leieinntekter -29 583 -37 392 -36 623

17.    Refusjoner -15 367 -1 586 -1 439

18.   Overføringsinntekter -8 050 -1 734 -7 683

19.   Finansinntekter -3 0 0

SUM INNTEKTER -53 004 -40 712 -45 745

FO4A Sosiale tjenester 66 224 38 431 58 993

10.      Lønn og sosiale utgifter 5 739 9 759 6 765

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 7 079 5 415 7 994

13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0 0

14.    Overføringsutgifter 0 0 0

15.    Finanskostnader 0 0 0

SUM KOSTNADER 12 819 15 174 14 759

16.    Salgs og leieinntekter -68 0 0

17.    Refusjoner 0 0 0

18.   Overføringsinntekter 0 0 0

19.   Finansinntekter 0 0 0

SUM INNTEKTER -68 0 0

FO4B Kvalifiseringsprogram 12 751 15 174 14 759

10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0 0

11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0 0

13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0 0

14.    Overføringsutgifter 39 105 48 891 67716

15.    Finanskostnader 1 234 1 100 1296

SUM KOSTNADER 40 339 49 991 69 012

16.    Salgs og leieinntekter 0 0 0

17.    Refusjoner -3 424 -4 646 -24 167

18.   Overføringsinntekter -822 -1 150 -664

19.   Finansinntekter -765 -700 -924

SUM INNTEKTER -5 012 -6 496 -25 755

FO4C Økonomisk sosialhjelp 35 327 43 495 43 257

SUM 1 957 498 1 914 748 2 030 571
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2. Økonomiplan 2023-2026 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 

 

 
 

3. Aktivitetsnivå og måltall i «Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for 
Bydel Nordstrand» vedtas. 
  

4. Endringer i årsverk i «Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Bydel 
Nordstrand» vedtas. 
 

5. Oslo kommune sitt økonomireglement for 2023, kapittel 3.2 
«Budsjettforutsetninger-/regler» bokstav g, gir bydelsutvalgene «fullmakt til å 
videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som 
bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte 
vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 3.2». Bydelsutvalget 
vedtar å videredelegere slik avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker 
som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å 
fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 3.2. 
 

6. Eventuelle øremerkede økninger i bydelens budsjettramme etter den endelige 
budsjettbehandlingen i bystyret, vedtas avsatt til aktuelt formål. Frie økninger 
på inntil 5,1 mill kr, vedtas å dekke den budsjetterte forskutteringen på 5,1 mill 
kr i bydelsdirektørens budsjettforslag. Frie inntekter utover 5,1 mill kr, vedtas 
disponert til bydelens eneste risikoavsetning i 2023. Frie inntekter under 5,1 mill 
kr, vedtas å bidra til å dekke den budsjetterte forskutteringen på 5,1 mill kr i 
bydelsdirektørens budsjettforslag, mens differansen øker underskuddet og 
reduserer mindreforbruket i 2023 i økonomiplanen under punkt 2. 
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7. Egenbetaling for kommunale tjenester 
  
a) Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige 
prisendring som fulltidsplasser.  
 
b) Egenbetaling pr time for fotpleie vedtas økt med 3,7 % som tilsvarer 
justeringen av brukerbetalinger i byrådets budsjettforslag for 2023. 
 
c) Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas med 286 kroner pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 
3G (Folketrygdens grunnbeløp). 
 

8. Bydelsdirektøren legger frem sak om revidert budsjett 2023 i bydelsutvalgets 
møte i juni 2023 hvis endelig budsjettvedtak for 2023 i bystyret, 
regnskapsresultatet for 2022 og tilstandsrapportene i 2023 skulle tilsi det.  
 

9. Det vedtas omdisponert 7,735 mill kr fra Økonomisk sosialhjelp til ordinært 
driftsbudsjett. 
 

10. Eventuelle endringer og tiltak som blir vedtatt av bydelsutvalget innarbeides 
av bydelsdirektøren i økonomiplanen i punkt 2, punkt 1 og tabellene i punkt 1b-f. 
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 Organisasjonsstruktur 
 

5.1 Organisatorisk hovedmodell  
 

 

Bydelsdirektøren har 6 avdelinger i linjen. Vildgun Jakobsen er både assisterende bydelsdirektør 
og avdelingsdirektør for utvikling og organisasjon. 

5.2 Endringsarbeid 
 
I tillegg til den tradisjonelle organisasjonen i linje og stab, driver bydelen et omfattende 
endringsarbeid. Her er endringsagentene F7 sentrale, og gruppen består av engasjerte 
nøkkelpersoner fra de ulike avdelingene og staben.  

5.3 Resultatindikatorer, obligatoriske sentrale og lokale måltall 
 
Tabell - Obligatorisk lokale måltall funksjonsområde 1 

FO1 Administrasjon og fellestjenester 

Resultat         
bydel 2020 

Resultat                     
bydel 2021 

Måltall  
bydel 2022 

Måltall    
bydel  2023 

Andel fast ansatte i heltidsstillinger 68 % 70 % 68 % 70 % 
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 Utvikling og organisasjon  
 

 
 

6.1 Avdelingens organisering 
 
Avdelingsdirektør for utvikling og organisasjon Vildgun Jakobsen, er i tillegg assisterende 
bydelsdirektør. 

Overordnet har avdelingen følgende inndeling: 

• HR 
• Teknologi, utvikling og rådgivning 
• Juridisk rådgivning 
• Hovedverneombud - foreslås videreført i 80% stilling 
• Kommunikasjonsrådgiver 

 

6.2 Avdelingens status og utfordringer  
 
Bydelen skal være en attraktiv arbeidsplass og en arena med muligheter for personlig og faglig 
utvikling for medarbeidere. Dette skal igjen komme bydelens innbyggere til gode. Avdelingen skal 
bidra til å fremme en åpenhetskultur og delingskultur innad i kommunen. Utvikling og 
organisasjon har et hovedansvar for at tjenesteutvikling skjer i bydelen. Både det som isolert sett 
gjelder enkeltavdelinger/tjenestesteder og det som påvirker to eller flere avdelinger. Det er lagt 
et godt grunnlag for tjenesteutvikling, blant annet gjennom kulturbygging og kompetanseheving i 
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forståelse av tjenesteutvikling og innovasjonsprosesser. Dette er et kontinuerlig satsingsområde 
i bydelen og vi skal sikre økt utnyttelse og kompetanse i bruk av digitale løsninger som et av flere 
virkemidler i tjenesteutvikling. På sikt skal digital kompetanse være en kjernekompetanse 
innenfor alle områder av bydelens tjenester.  

Det er etablert arenaer hvor det jobbes med utviklingsprosjekter (iLab). Dette er et miljø som 
utvikler og tester ut nye løsninger for tjenestene til innbyggere. Gjennom innsikt skal deltagerne 
komme frem til et produkt som bidrar til at tjenestene løses på en smartere måte.  All utvikling 
skal skje nær tjenestene og skal bygge på brukerens behov. Arbeidet med iLab skal styrkes for å 
sikre ytterligere effekter og resultater av både enkle og kompliserte utviklingsløp. Bydelshuset 
skal være en arena for samskaping og utvikling av tjenester til innbyggerne.  

Avdelingen skal bidra til at bydelen raskest mulig tar i bruk ulike løsninger. Bydelen må 
opprettholde og videreutvikle oversikt over sentrale initiativ og planer, samt bygge nettverk, 
sikre god dialog med nøkkelpersoner i kommunen, Start-Up lab, forskningsmiljøer og andre 
aktører.  

HR-funksjonene er sentralt plassert i avdelingen sammen med IKT. I tiden fremover vil vi ta i bruk 
nye digitale systemer som vil påvirke medarbeidere sin arbeidshverdag. Viktig å sikre god 
innføring og kompetansebygging for medarbeidere og at dette kommer innbyggerne til gode. I 
avdelingen tilhører også funksjonene som koordinatorer knyttet til informasjonssikkerhet og 
personvern. (GDPR).  

Det er en satsing for bydelen å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere i alle lag av 
organisasjonen. Det forventes en utfordring i å rekruttere og beholde ulike profesjoner i årene 
fremover. Bydelen må da legge til rette for faglig og personlig utviklingsmuligheter for å være 
attraktiv i arbeidsmarkedet. 

I tillegg satses det mye på lederutvikling i form av en etablert lederskole som videreføres i 2023. 
Lederskolen baserer seg på tillitsbasert ledelse og styring hvor relasjonskompetanse og ulike 
lederferdigheter er sentrale. For å gi ledere nødvendig verktøy videreføres digitale workshop, 
frokostmøter med ulike temaer også i 2023.   

Som en del av arbeidet med kulturbygging gjennomføres det introduksjonskurs for alle nyansatte 
etter konseptet medarbeiderskap.  

Hovedverneombudet har jobbet svært godt med kompetanseheving hos lokale verneombud de 
siste årene, slik at man nå har et kompetent apparat med lokale verneombud. 
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Avdelingen har ansvaret for, er sentrale i, bidrar til og/eller koordinerer blant annet: 
• Digital tjenesteutvikling og utviklingsmetodikk 
• Planlegging og strategiarbeid, konseptvalgutredninger og representasjon på ulike 

arenaer 
• Utforming av bydelens personalpolitikk og rådgivning på HR-området 
• Kvalitetssystemet EQS og kvalitetsarbeidet  
• Rapporteringer og dialog med byrådsavdelinger og statlige myndigheter 
• IKT-tjenester, -strategier og -support, samt systemansvar for blant annet fagsystemet 

Gerica                   
• Juridisk rådgivning og betraktninger, forhandlinger og anskaffelser for hele bydelen 
• Kommunikasjonsrådgiver bistår avdelinger i utarbeidelse, presentasjoner i ulike flater, 

har ansvar for å utarbeide en kanalstrategi for bydelen. Delta i ulike kommunikasjonsfora 
og nettverk i Oslo kommune 

• Prosjektportal, prosjektarbeid og prosjektmetodikk 
• Lederutvikling – Lederskolen videreføres i 2023 
• Bistand og veiledning ved rekruttering og utlysning av stillinger 
• Disiplinærsaker og andre personalsaker 
• Bistand og veiledning i sykefraværssaker og attføringssaker 
• Lokale lønnsoppgjør 
• Samspill med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud/verneombud 
• HMS-strategier og HMS-arbeid 
• OU-fondet 
• Rådgivning, veiledning, kompetanseheving, opplæring på en rekke områder 

 

6.3 Resultatindikatorer, obligatoriske sentrale og lokale måltall 
 
Avdelingen har ikke ansvar for tjenester med krav til resultatindikatorer, obligatoriske sentrale 
og lokale måltall. 

6.4 Budsjettforutsetninger 
 

Avdelingen har ikke ansvar for tjenester det er naturlig å utarbeide spesifiserte 
budsjettforutsetninger for. 
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 Helse og samfunn  

7.1 Avdelingens organisering 

 

Avdelingen har følgende inndeling:   

• Team samfunnsmedisin 
• Team samfunn og politikk   
• Team folkehelse og nærmiljø 

 

7.2 Avdelingens status og utfordringer 
 
Avdelingen skal systematisk arbeide med sammenhengen mellom fysiske og sosiale omgivelser 
(samfunnet) og helse og helsetjenester (medisin). Fellesnevneren er en bred tilnærming til helse 
og sykdom og til sammenhengen mellom helse, forebygging, medisin og samfunn.    

Mens fortiden i beste fall kan lære oss noe om sammenhengen mellom samfunnsutvikling på den 
ene siden og helse og helsetjenester på den andre, kan framtiden fortsatt påvirkes. Dagens 
prioriteringer og dagens planlegging av bydelens tjenester vil ha konsekvenser for befolkningen 
fremover. Derfor vil kunnskap om samfunnsendringer og forståelse av den innflytelsen de har på 
helse og sykdom – både bakover og framover i tid – være en viktig del av avdelingens arbeid.     

Avdelingen vil delta i bydelens drift, forvaltning og utvikling i det som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som 
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direkte eller indirekte påvirker helsen. Dette inkluderer både bydelens innsats og tjenester, men 
også om det bydelen gjør påvirker innbyggere eller ansatte.     

Avdelingen vil sikre at bydelen i sin utvikling og drift baserer sine beslutninger og valg på 
kunnskap, klokskap og fakta. I samarbeid med andre vil avdelingen øke innsatsen og bruken av 
analyser for å fremme utvikling og systematisk kvalitetsarbeid i bydelen. Ved å nyttiggjøre seg av 
denne kunnskapen kan vi bidra til å endre måten vi løser utfordringer på i dag og gjennom 
tjenesteinnovasjon gjøre tjenester til befolkningen på helt nye måter.  

Avdelingens ansvar og oppgaver knyttet til samfunnet, omhandler koordinering, gjennomføring, 
oppfølging og videreformidling av bydelens politiske beslutninger, og er en støttefunksjon for 
bydelsdirektøren i samhandlingen med lokalpolitikere og politisk ledelse.    

Bydelen er høringsinstans i ulike høringer og i plan- og reguleringssaker. Avdelingen vil i slike 
saker formidle kunnskap og informasjon om lokalmiljøet, blant annet forhold som kan ha 
innvirkning på befolkningens helse og behovet for tiltak på kort og lang sikt. Å ha kunnskap om 
behov, statistikk og et faglig grunnlag for å gi disse innspillene er viktig. Dette er en del av det 
utviklingsarbeidet som avdelingen ønsker å jobbe videre med i samhandling med blant annet 
bydelens lokalpolitikere.   

Avdelingen utfører myndighetsoppgaver knyttet til barnehageloven (tilsyn) og miljørettet 
helsevern, samt veiledning og oppfølging innenfor de lover og forskrifter som er knyttet til dette. 
Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet 
helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 
helsen og er en del av det lokale folkehelsearbeidet i bydelen som også knytter seg til smittevern 
og nærmiljøprosjekter. Bydelen fører tilsyn med alle kommunale og private barnehager og ser til 
at de følger bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Bydelen 
fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.  

Høsten 2022 overtok avdeling helse og samfunn oppgavene knyttet til barnehageopptak og 
foreldrebetaling fra avdeling virksomhetsstyring. Barnehageopptaket gjennomføres som to 
hovedopptak, et med søknadsfrist i mars og oppstart i august, og et med søknadsfrist i august 
med oppstart i oktober. I tillegg gjennomføres løpende opptak gjennom året. Knyttet til opptaket 
er også området med foreldrebetaling, hvor husholdninger med utfordrende økonomi kan søke 
om redusert sats. Team folkehelse og nærmiljø administrere også opptaket for de private 
barnehagene i bydelen.  

Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre at sykdommer overføres i 
befolkningen står sentralt i bydelens smittevernarbeid og ligger til avdelingens ansvarsområde. 
Smittevernloven med forskrifter skal sikre at bydelen setter i verk nødvendige smitteverntiltak 
og samordner sin virksomhet i tråd med infeksjonskontrollprogrammet. Erfaringene fra Covid-19 
pandemien har vist at bydelen har god omstillingsevne ved smitteutbrudd.  



Budsjett 2023 • Bydel Nordstrand   
 

 

39 
 

 

Ansvar for bydelens beredskapsarbeid, som skal være et systematisk arbeid for å koordinere og 
lede bydelens tiltak når en uønsket hendelse oppstår, ligger til avdelingen. Et viktig prinsipp for 
beredskapen er at ansvaret for planlegging og gjennomføring skal ligge i linjen, og at den som 
håndterer de aktuelle utfordringene i fredstid også skal gjøre det ved beredskap i fredstid og ved 
uønskede hendelser.   

Avdelingen har ansvar for å følge opp bydelens folkehelsesatsninger og evalueringen av disse. Vi 
skal ha fokus på bydelens drift og utvikling i det som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom og skade, eller som 
beskytter mot helsetrusler. Sosial ulikhet i helse er fortsatt en av de største truslene mot helse 
globalt og nasjonalt. Avdelingen vil arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 
indirekte påvirker ulikhet i helse.   

Bydelen ønsker å legge til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der 
flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv med størst mulig grad av mestring. I 
bydelen er det en mangfoldig frivillig sektor, bestående blant annet av frivilligsentraler, 
idrettslag, korps, velforeninger og andre ideelle aktører. Gjennom 2022 har avdelingens 
frivillighets- og nærmiljøkoordinator i samarbeid med øvrige avdelinger og frivilligheten i bydelen 
utarbeidet en frivillighetsmelding som legger føringer for det videre samarbeidet med 
frivilligheten i 2023.  

Bydelens driftsavdelinger har et samarbeid og en avhengighet til bydelens fastleger. Avdeling 
Helse og samfunn er ansvarlig for fastlegene og vil bidra til at bydelen er og forblir en attraktiv 
bydel å være fastlege i. Stabil og god legedekning vil også gi god tilgjengelighet for innbyggerne i 
bydelen. Og et godt samarbeidsklima med fastlegene vil bidra til et godt samarbeid på tvers av 
tjenestene for å sikre god og forsvarlig oppfølging av innbyggerne.  

Avdelingen har ansvaret for, er sentrale i, bidrar til og/eller koordinerer blant annet:   
• Organisering/kommunikasjon av/med politiske råd og utvalg, og utarbeidelse av politiske 

saker   
• Planlegging og strategiarbeid, konsept- og tjenesteutvikling og representasjon på ulike 

arenaer   
• Digital tjenesteutvikling og utviklingsmetodikk 
• Prosjektarbeid og prosjektutvikling  
• Folkehelsearbeid, inkludert medisinskfaglig rådgivning og oppfølging av fastlegetjenesten   
• Forvaltning av grøntområder og friområder   
• Analyser og beregninger   
• Rådgivning, veiledning og opplæring på en rekke områder   
• Rapporteringer og dialog med byrådsavdelinger og statlige myndigheter 
• Myndighetsoppgaver og tilsyn av lover og forskrifter innenfor folkehelse og 

barnehageområdet  
• Samskaping med frivillighetssektoren 
• Barnehageopptak, tilskudd og foreldrebetaling 
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7.3 Resultatindikatorer, obligatoriske sentrale og lokale måltall 
 
Avdelingen har ikke ansvar for tjenester med krav til resultatindikatorer, obligatoriske sentrale 
og lokale måltall. 

7.4 Budsjettforutsetninger 
 

Avdelingen har ikke ansvar for tjenester det er naturlig å utarbeide spesifiserte 
budsjettforutsetninger for. 
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 Virksomhetsstyring  

8.1 Avdelingens organisering 

 

Avdelingen består av følgende staber: 

• Økonomi 
• Bydelshus, arkiv og publikumsmottak (BAP) 
• Regnskaps- og lønnstjenester (REOL) 
 

8.2 Avdelingens status og utfordringer 
 

Bydelsdirektørens stab ble våren 2021 avviklet, og noen av de tidligere stabene ble fra 
01.03.2021 samlet som Avdeling for virksomhetsstyring. Avdelingen skal være tett på, arbeide 
på tvers i organisasjonen og bidra med å ivareta helheten. Man skal tilby gode støttefunksjoner 
til de øvrige avdelingene, rapportere til lokalt politisk nivå og yte god service til innbyggerne i 
bydelen. Man skal også jobbe tett opp mot byrådsavdelinger, etater og statlige myndigheter og 
koordinere og gjennomføre en rekke ulike rapporteringer. Avdelingen innehar også en 
controllerfunksjon på flere områder. 

Økonomi har en koordinerings- og controllerfunksjon i arbeidet med økonomistyring, 
budsjettering og rapportering. Utskifting av verktøyet man gjennom 15 år har benyttet til 
budsjettering og økonomirapportering, vil være sentralt i 2023. Nye verktøy innebærer nye 
muligheter, samtidig som det krever mye opplæring og omstilling når alle lederne i bydelen må 
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lære nye metoder. Det blir også svært viktig å ta i bruk andre verktøy som Power BI, for å 
effektivisere og forbedre styringsprosessene.  

Regnskaps- og lønnstjenester har ansvaret for blant annet bydelens regnskap og årsoppgjør, 
beregning og utbetaling av tilskudd til de private barnehagene i bydelen, beregning og innkreving 
av vederlag fra beboere på sykehjem og andre institusjoner, fakturabehandling for en del av 
tjenestene og utlønning til alle ansatte og oppdragstagere. Fokuset i 2023 vil være overgangen 
til en ny felles lønnstjeneste for Oslo kommune i regi av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). 
Det er viktig at medarbeiderne som før sommeren går over til UKE blir godt ivaretatt, og at vi 
sammen med HR sikrer en god “rigg” og riktig kompetanse for de oppgavene som blir igjen i 
bydelen.   

Bydelshus, arkiv og publikumsmottak (BAP) har ansvaret for blant annet den daglige driften av 
bydelshuset, arkiv og dokumentbehandling og publikumsmottaket. Her vil fokuset i 2023 være på 
videreutviklingen av de lokale oppgavene tilknyttet den nye arkivløsningen, bruken av 
bydelshuset og publikumsmottaket som møter innbyggerne.  

Avdelingen har ansvaret for, er sentrale i, bidrar til og/eller koordinerer blant annet:   
• Avvikling av lokalvalg og stortingsvalg i bydelen, inkludert rekruttering og opplæring 
• Bydelens lokale arkiv og dokumentbehandling og samarbeid med byarkivet 
• Daglig drift av bydelshuset 
• Utlønning til bydelens ansatte, oppdragstagere og folkevalgte 
• Regnskap og årsoppgjør 
• Budsjettfullmakter 
• MVA-behandling 
• Kontakt med Kommunerevisjonen 
• Beregning av og innkreving av vederlag for opphold på institusjon og praktisk bistand 
• Beregning og utbetaling av kommunale tilskudd til private barnehager 
• Fakturering 
• Fakturabehandling for en rekke av bydelens tjenester 
• Budsjettering og budsjettjusteringer 
• Økonomistyring og tilstandsrapporter 
• Kvartalsrapporter, tertialrapporter og årsberetning 
• Kvartalsstatistikker, tertialstatistikker og årsstatistikker 
• KOSTRA-rapportering 
• Utarbeidelse av refusjonskrav for ressurskrevende tjenester 
• Analyser og beregninger 
• Rådgivning, veiledning og opplæring på en rekke områder 
• Rapporteringer og dialog med byrådsavdelinger og statlige myndigheter 
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8.3 Resultatindikatorer, obligatoriske sentrale og lokale måltall 
 
Avdelingen har ikke ansvar for tjenester med krav til resultatindikatorer, obligatoriske sentrale 
og lokale måltall. 

8.4 Budsjettforutsetninger 
 

Avdelingen har ikke ansvar for tjenester det er naturlig å utarbeide spesifiserte 
budsjettforutsetninger for. 
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 Oppvekst og Velferd 

9.1 Avdelingens organisering 

 

Avdeling Oppvekst og velferd består av 
• Barnevern 
• Helsestasjon 
• Skolehelsetjeneste  
• Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge  
• Helsestasjon for ungdom 
• Ungdomstiltak og fritidsklubber 
• Utekontakt  
• Frisklivssentralen 
• BUA-utlånssentral 
• Oslohjelpen – Nordstrand 
• Rådgivende enhet for russaker 
• SaLTo 
• Pedagogisk fagsenter  
• URO  
• BTI - program; Bedre Tverrfaglig Innsats 
• Drift av bydelens egne barnehager 
• Tilbud om felles møteplasser og kompetanseheving til de private barnehagene. 
• Beregning og utbetaling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
• NAV Nordstrand  
• Boligkontoret 
• Nordstrand HUB 
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9.2 Avdelingens status og utfordringer 
 
Avdelingen, i samarbeid med øvrige avdelinger, arbeider systematisk med å gi tillit og 
handlingsrom og ta utgangspunkt i innbyggeres behov og ressurser.  Tjenesten har fokus på 
utvikling av tjenestene, tidligere innsats, forebygging og sosial utjevning samt koordinering på 
tvers. Arbeidsrettede og kvalifiserende tiltak er viktige innsatser i arbeidet. Dette vil også være 
et fokus i 2023. 

Psykisk uhelse er en utfordring for mange barn og ungdommer, også her i bydelen. Dette 
fremkommer blant annet i undersøkelsen «Ung i Oslo 2022». I selvrapporteringen opplyser 
ungdom at de opplever press og psykisk uhelse. Ansatte ved bydelens skoler melder om 
helseutfordringer av både fysisk og psykisk karakter.  

Det legges opp til en styrket innsats for å gi barn og unge et bedre lavterskeltilbud innen område 
psykisk helse.  Ny ungdomsklubb ble etablert i Nordstrand kulturarena, kalt “Klubb 243”, i 2022. 
Det er planer for etablering av en ny ungdomsklubb på Ekeberg i 2023. Prosjektet “Nye familier” 
fortsetter og er en viktig innsats for å kunne bistå familier allerede før barnet blir født. 

Etter bydelens omfordeling til Barneverntjenesten i 2022, har barnevernet hatt et budsjett som i 
større grad gjenspeiler de kostnader tjenesten har hatt de siste årene. Når barneverntjenesten 
kommer sent inn med tiltak er erfaringen at det kan føre til svært kostbare plasseringer utenfor 
hjemmet. 

Frisklivssentralen ble i slutten av 2022 tilført to nye stillinger fra Byrådsavdelingen. Dette gir 
rom for å utvide tilbudet, og en vil nå få et større fokus på tiltak rettet mot barn og unge. 

Åpen barnehage – et treffsted er åpnet. Dette er et etterspurt tilbud og er svært godt besøkt. 
Tjenesten er tverrfaglig bemannet for å kunne møte behov hos småbarnsforeldrene. 

Nordstrand HUB åpnet høsten 2022. Huset skal romme flere tilbud: “På sporet”, 
flyktningesenter, BUA utlånsentral. Tilbudene vil bli videreutviklet i 2023. 

Bydelen ser at oppgaver fortsatt flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommuner og bydeler. 
For å imøtekomme de endrede forventningene til tjenestene må ansatte tilegne seg ny 
kompetanse.  

Bydelen har de senere årene hatt en stor økning i antall henvendelser fra foreldre med barn med 
diagnoser innenfor autismespekteret. Bydelen har arbeidet med å utvikle et tjenestetilbud for å 
kunne imøtekomme gruppens behov for tilbud. Dette er et arbeid bydelen vil ha fokus på også i 
2023.  
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BTI 
Hensikten med BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er å oppdage og hjelpe barn, unge og familier som 
strever, så tidlig som mulig, ved å benytte verktøy for å gi bedre helhetlige tjenester.  Bydelen vil 
i 2023 implementere verktøyet Stafettloggen. 

URO 
Uro en metode avdelingen benytter for å senke terskelen for tidlig innsats og samarbeid med de 
vi skal jobbe for og med. Hensikten er å styrke medarbeideres kompetanse i å ta opp uro med den 
det gjelder på et tidligst mulig tidspunkt, samt å legge til rette for bedre samhandling mellom 
fagfolk. 

BTI koordinator og Uro koordinator har arbeidet med å lage sammenhenger i innsatsene som 
iverksettes for å kunne tilby helhetlige, sammenhengende og koordinerte tjenester. 

• Uro 
• Tjenesteinformasjon 
• Handlingsveileder 
• Stafettlogg 

Arbeidet med denne kompetansehevingen er en kontinuerlig prosess. Vi har utdannet egne 
kursholdere som hvert halvår tilbyr kurs til våre medarbeidere. Denne kompetansehevingen 
tilbys også de private barnehagene. 

Felles inntak bydel og BUP 
Bydelen har etablert et samarbeid med Nordstrand-BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) der vi 
sammen ser på søknader og henvendelser. Dette samarbeidet er nå utvidet med deltagelse fra 
PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), noe som er med på å styrke det helhetlige 
tilbudet for brukerne. Målsettingen er at innbyggeren ikke skal bli kasteball mellom 
spesialisthelsetjenesten og bydelen, men at vi sammen kommer frem til et riktig tilbud. 

Rekruttering 
Det har de siste årene, og er fortsatt, en utfordring å rekruttere helsesykepleiere og 
barnehagelærere.  

Barnehager 
Bydelen fortsetter arbeidet med å omgjøre stillinger fra barnehagemedarbeider til pedagogisk 
leder. Dette er i tråd med ny forskrift til loven om pedagogisk bemanning, og bemanningskravet 
om 50 % pedagoger med barnehagelærerutdannelse i Oslo kommune. I tillegg jobbes det med å 
øke andelen barne- og ungdomsarbeidere, for å oppnå kravet om 25 %. Bydelen legger til rette 
for at barnehagemedarbeidere kan ta barnehagelærerutdanning kombinert med jobb, og at 
pedagoger med annen grunnutdanning kan ta videreutdanning som kvalifiserer til jobb som 
barnehagelærer.                                                                                                                                                 
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Nav arbeidslivsenter, Nav Nordstrand og bydelen inngikk våren 2022 en intensjonsavtale for 
inkluderende arbeidsliv. Samarbeidet skal sikre helhetlig og tett oppfølging av ansatte med 
formål om å redusere sykefraværet. Fokus i 2022 har vært barnehagene. 

Det legges ikke opp til vekst i antall barnehageplasser i 2023. Bydelen ser ut å ha samsvar 
mellom antall plasser og behov.  Bydelen fortsetter arbeidet med utbedring og utskifting av 
slitte og mangelfulle utelekeapparater i barnehagene.  
 
Fokus for 2023 er: 

•  Videreutvikle samarbeidet med de kommunale og private barnehagene. Et hovedfokus vil 
være et 3-årig felles kompetanseutviklingsprosjektet med Oslo Met som 35 av bydelens 
barnehager deltar i – “Helhetlig barnehagetilbud og inkluderende praksiser”.   

• Det er opprettet en ny stilling som blant annet skal ha ansvar for fagutvikling rettet mot 
barnehagene i bydelen. Denne stillingen skal også bidra i videreutvikling av BTI og Uro, 
med satsning på å etablere stafettlogg som en arbeidsmetode i 2023. 

• Overgangen fra barnehage til skole er en stor overgang for mange barn og deres 
foresatte.  Organiseringen i Oslo kommune, hvor skolene er lagt til utdanningsetaten og 
barnehagen er tilknyttet bydel, har gjort at vi ikke har hatt noen naturlige møteplasser 
med skolelederne i bydelen før vi i 2022 fikk etablert dette. I året som kommer vil vi følge 
opp og fortsette med å legge til rette for et tettere samarbeid. 

• Innføre overgangsobjekt i samarbeid med pedagogisk fagsenter og skolene for å lette 
overgangen mellom barnehage og skole for det enkelte barn. 

 
Oslohjelpen – Nordstrand 
I Oslo kommune sin psykisk helsestrategi «Psykt bra by», har byrådet nedfelt at alle bydeler skal 
ha «Oslohjelpen» for sårbare barn og familier. Oslohjelpen skal gi helhetlig, tverrfaglig, lett 
tilgjengelig høykvalitetshjelp for å fremme psykisk helse, behandle psykiske lidelser og øke 
innbyggernes livskvalitet. Tjenesten skal være en tydelig «en dør inn», med lavterskel for alle 
barn og unge i bydelen.   

Oslohjelpen Nordstrand åpnet i september 2019 og hadde da et tilbud til bydelens gravide og 
barn i barnehagealder. Fra mars 2021 ble tilbudet utvidet til å gjelde barn opptil 12 år. I juni ble 
tilbudet ytterligere utvidet til å omfatte ungdommer i ungdomsskolealder.  

I august 2022 ble to psykologer fra skolehelsetjenesten overført Oslohjelpen. Disse to jobber 
også på helsestasjonen for ungdom en ettermiddag i uken. Oslohjelpen Nordstrand har nå 11 
faste stillinger som besittes av barnevernspedagoger, sosionomer, familieterapeuter, 
helsesykepleier, barnehagelærer, psykologer og psykologspesialister.  
Oslohjelpen Nordstrand jobber forebyggende og behandlende. 
Tilbudet omfatter forebyggende arbeid i form av kompetanseheving i skolene ved behov, 
foreldreveiledning på foreldremøter i barnehager, deltakelse på faste møter på skolene, 
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undervisning om psykisk helse til elever i 10. klasse og veiledning til alle helsesykepleiere og 
jordmødre i bydelen annenhver uke. 

Oslohjelpen Nordstrand arrangerer hyppig foreldreveiledning i gruppe for foreldre med barn i 
alle aldre. Det er også flere tilbud til familier der barn har en nevrolidelse (som autisme og 
ADHD). Dette omfatter nettverksgrupper for foreldrene, pårørendegrupper for barn som har 
søsken med nevrolidelser samt en psykoedukasjon- og aktivitetsgruppe for ungdom med autisme 
i samarbeid med skolehelsetjenesten. 

Oslohjelpen Nordstrand behandler barn og unge med milde og moderate psykiske lidelser. Det 
tilbys hjelp som vurderes å være hjelpsomt for akkurat dette barnet eller denne familien og 
effekten måles fortløpende. Tilbudet kan for eksempel omfatte individualsamtaler, samspillhjelp, 
foreldreveiledning, foreldresamtaler, samarbeid med andre instanser, veiledning til 
skole/barnehage. Oslohjelpen Nordstrand samarbeider blant annet med BUP, barnevernet, PPT, 
skolehelsetjenesten, Utekontakten, NAV, psykisk helse for voksne, helsestasjonen, 
fødeavdelingene og jordmødrene.  

Tjenesten har siden oppstarten erfart å dekke behov hos innbyggere og ansatte i bydelen.  Det 
mottas ca. 10 telefon pr dag for drøfting av henvendelser eller spørsmål om andre behov. 380 
nye familier har fått et tilbud i løpet av de 10 første månedene av 2022. Utvidelsen fra juni til å 
omfatte ungdomsskolen har medført en markant økning i henvendelser og «vanskebildene» er 
langt mer alvorlige og fastlåst enn det som er vanlig blant de yngre barna. Det er også svært 
mange barn og familier med autismespekterforstyrrelser som tar kontakt. Mange av disse 
familiene har omfattende og langvarige behov.  

Tjenesten vil i løpet av 2023 jobbe mot å utvide målgruppen til å gjelde opptil 18 år. 
 

Pedagogisk fagsenter 
Seksjonens arbeid retter seg mot barn med behov for særlig tilrettelegging i barnehagen, rett til 
spesialpedagogisk hjelp, samt flerspråklige barn og deres familier. Forebyggende arbeid i både 
kommunale og private barnehager gjennom veiledning og kompetanseutvikling er en viktig del av 
arbeidet. Den store økningen av barn innenfor autismespekterforstyrrelser er tydelig allerede i 
barnehagealder og seksjonen utvider kompetansen på dette området.  

Seksjonen tilpasser seg kontinuerlig for å følge opp satsninger og endringer for en stadig mer 
inkluderende praksis jfr. St. melding 6, Tett på.  
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Fokus for 2023 er: 

• Videreutvikle samarbeidet med de kommunale og private barnehagene. Et hovedfokus vil 
være et 3-årige felles kompetanseutviklingsprosjektet med Oslo Met som 35 av bydelens 
barnehager deltar i – “Helhetlig barnehagetilbud og inkluderende praksiser”.   

• Det er opprettet en ny stilling som skal ha ansvar for fagutvikling rettet mot barnehagene 
i bydelen. Denne stillingen skal også bidra i videreutvikling av BTI og Uro, med satsning på 
å etablere stafettlogg som en arbeidsmetode i 2023. 

• Overgangen fra barnehage til skole er en stor overgang for mange barn og deres 
foresatte.  Organiseringen i Oslo kommune, hvor skolene er lagt til utdanningsetaten og 
barnehagen er tilknyttet bydel, har gjort at vi ikke har hatt noen naturlige møteplasser 
med skolelederne i bydelen før vi i 2022 fikk etablert dette. I året som kommer vil vi følge 
opp og fortsette med å legge til rette for et tettere samarbeid. 

• Holde nettverkssamlinger og videreutvikle Sprell i jungelen, en inkluderende praksis der 
barn får utviklet et rikt språk i et musisk og sanselig univers. Dette i nært samarbeid med 
barnehagene.  

• Følge opp arbeidet med å implementere Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, i 
enda flere barnehager. Et modulbasert opplæringsprogram der barnehagene blir i stand 
til å møte barns ulike kommunikasjonsbehov, slik de har krav på etter barnehageloven. 

• Videreutvikle kompetansen på autismespekterforstyrrelse, ASF, både i pedagogisk 
fagsenter og i barnehagene. 

• Innføre overgangsobjekt i samarbeid med barnehagene og skolene for å lette overgangen 
mellom barnehage og skole for det enkelte barn. 

• Ønsker å følge opp suksessen fra 2022 og gjenta Sprellbaluba i 2023, der førskolebarna i 
bydelen hadde et felles satsingsprosjekt om inkluderende praksis som endte i en konsert. 
Dette vil kunne bidra med å styrke overgangsobjektet til skolen. 

• Følge opp endringer i teaminndelingene ved å endre 3 stillinger til teamledere, slik at vi 
er nærmere eget personal og tettere på barnehagene i samarbeidet om en mer 
inkluderende praksis.  

• Fortsette samarbeidet med helsestasjonen inkl. fysio- og ergoterapi tjenesten, for å 
kunne forebygge og/ eller sikre at vi kommer tidlig inn der det vil kunne bli behov for våre 
tjenester. 

 
Barnevern 
Barneverntjenesten har gjennom 2022 hatt en marginal reduksjon i antall meldinger pr 
september og vi antar at antall meldinger holder seg statistisk på omtrent samme nivå som 
2021.  Det synes å være en dreining i alvorlighetsgraden i meldingene, det vil si at de “rette” 
meldingene nå kommer til barnevernet.  Det har vært en nedgang i antall meldinger fra 
barnehager på ca.  30%, som er en ønsket utvikling. Vi mener dette har sammenheng med 
bydelens brede satsning innenfor det forebyggende feltet. Her bør nevnes samarbeidet 
barnevernet har med NAV, utvidelse av Oslohjelpa, samarbeidet med BUP, “Robuste fagfolk”, 
barnevernøvelser med mer. 
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Barnevernet er nå inne i en utviklingsprosess for å møte fremtidens barnevern, jamfør 
Barnevernsreformen som ble iverksatt i 2022, og ny Lov om barneverntjenester som iverksettes 
fra 2023. Nytt fagsystem, BarnIT skulle vært iverksatt i november 2022, men utsatt til våren 
2023. Her vil vår tjeneste være først ute i Oslo med implementering.  

Barneverntjenesten har gjennomført “Barnevernøvelser”, jamfør tildelingsbrevet, i 23 
kommunale barnehager.  Dette vil komme som et tilbud til de private barnehagene i 2023. 
Utdanningskravet om mastergrad i forbindelse med barnevernsreformen er i gang, og flere 
ansatte er under utdanning.  

Fokus for 2023 er: 

• Styrke kompetansen til tiltaksteamet slik at råd og veiledning blir satt i system og blir 
tidsavgrenset – målet er å avslutte tiltakssaker raskere og/eller få tatt raskere 
vurderinger i forhold til om det er behov for mer omfattende tiltak. 

• Barnevernets sikkerhetsteam (BST) har vært en suksess og fortsetter i 2023. BST 
handler om å kvalitetssikre og ledelsesforankre avgjørelser i de mest alvorlige og 
kostnadskrevende barnevernssakene – sikre treffsikre tiltak og raske avgjørelser. 

• Videreutvikle kvaliteten i rekrutteringsarbeidet for å sikre rett kompetanse i forbindelse 
med nyansettelser sett opp mot fremtidig kompetansebehov. Barnevernsreformen stiller 
krav om Master innen 2030. 

• Utvikle og sikre lederferdighetene til teamledere. En av de ansatte har gjennomført 
lederutdanning og en annen er under utdanning.  

• Gjennomføre “Robuste fagfolk” i barnehager - et modulbasert opplæringsprogram for å 
avdekke vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt i et forebyggende perspektiv. 
Programmet fortsetter inn i 2023. 

• Videreutvikle “Næromsorg”, et alternativ til institusjon, for å sikre bedre hjelp til en 
lavere kostnad.  

• Trene på å bli gode på det vi har lært i 2022, blant annet Kvello og 
samspillsobservasjoner og “Klart språk” som er Oslo sin profil på et mer forståelig språk.  

• Utvikle SDI, et kartleggingsverktøy for å forebygge konflikter, et verktøy for å bedre 
kollegial forståelse og sikre tillitsbasert kultur.  

• Videreføre tilbudet der en representant fra barnevernet er tilstede på Ungdommens 
helsestasjon.  

Svangerskapskontrollen          
Det er stor etterspørsel fra gravide om oppfølging hos jordmor.  Over 90 % av bydelens gravide 
følges opp av jordmor på helsestasjonen. Det tilbys barselbesøk innen 3-4 dager etter at mor og 
barn kommer hjem fra klinikken. Til sammen har det hittil i år vært 7398 konsultasjoner hos 
jordmor. Det tilbys også etterkontroller og prevensjonsveiledning til kvinner fra ikke-vestlige 
land. Dette er tiltak som skal sikre sårbare kvinner som har født, og kvinner med 
minoritetsbakgrunn gratis råd og veiledning, helseopplysning og gratis prevensjon. To jordmødre 
jobber også på Helsestasjon for ungdom. 
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Helsestasjon 0-5 år                                                                                                                                
Bydelen har et høyt fødselstall; 610 fødsler i 2021. Foreløpige fødselstall for 2022 viser økning 
fra året før. I 2022 har vi hittil i år fått 293 tilflyttede barn mellom 0-5 år mot bare 24 barn 
mellom 0-5 år som har flyttet ut av bydelen. Vi har fortsatt god vaksinasjonsdekning ved 2 år; 98 
%. Det var utfordringer med rekruttering helsesykepleiere og etterslep av kontroller; spesielt 2 
og 4 års-kontroller grunnet korona første halvdel 2022, men det har i løpet av året blitt 
redusert.   

Bydelen startet opp programmet «Nye Familier» i slutten av 2020. Programmet skal nå 
førstegangsfødende, de med første barn i Norge og familier med ekstra utfordringer. Det tilbys 
et hjemmebesøk av helsesykepleier før fødsel. I tillegg kommer ekstra hjemmebesøk ved behov 
frem til 2 års alder. I løpet av 2022 har antall hjemmebesøk før fødsel blitt betydelig styrket med 
opp mot det dobbelte fra første del av året.  

Våren 2022 gjenåpnet “Åpen helsestasjon”- et drop-in tilbud på halvannen time en dag i uken, 
hvor foreldre kan komme for å veie barnet sitt, samt få svar på enkle spørsmål. Dette tilbudet 
blir mye benyttet, antall besøkende er mellom 15-25 hver gang. 

Barselgrupper er tilbudt alle, noe som er viktig for å skape nettverk, trivsel og mestring i 
foreldrerollen.  

Treffsted /Åpen barnehage ble åpnet i Glimmerveien 9 i april og har vært i full drift fra august 
22. Dette er et lavterskeltilbud og en møteplass for foreldre som har barn i alderen 0-3 år. 
Tiltaket er svært godt besøkt. Helsesykepleier fra helsestasjon og fysioterapeut er til stede til 
faste tider. Lokalene brukes også til ulike gruppetilbud, Tacogrupper, Godt Samliv samt 
møtelokaler for skolehelsetjenesten. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har søkt, og mottatt midler fra Helsedirektoratet over flere 
år, kr 3,150 millioner i 2022 og vi vil få kr 2,400 mil i 2023. Dette har bidratt til at tjenesten er 
blitt styrket, men en utfordring er at beløpet blir redusert år for år. I tillegg har vi søkt, og fått 
midler fra statsforvalteren til forsterkede tiltak etter pandemien. Det er etablert flere tilbud; 
Puma grupper, Lek grupper, ekstra tiltak med ferieaktiviteter for Taco barn m.m.  Det brukes 
mye tid på å søke prosjektmidler for å sikre en god drift. 

Skolehelsetjenesten 
Bydelen har et høyt antall barn i skolealder, 8533 elever fordelt på 17 skoler. Nordstrand 
ungdomsskole åpnet høsten 2021. Bydelen ligger under normen for elever pr helsesykepleier- 
årsverk, og mangler 2,9 årsverk for å ligge på anbefalt normtall. Et økende antall barn og unge 
har behov for samtaler/veiledning vedrørende psykisk og fysisk helse og utfordringer i 
hverdagen. Tjenesten opplever en økt pågang fra barn, unge og foreldre etter pandemien. Mange 
barn og unge opplever utfordringer i hverdagen både fysisk og psykisk helse/uhelse. Tjenesten 
fokuserer på å komme tidlig inn og igangsette tiltak ved fravær, skolevegring, ME-problematikk 
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og lignende. Barnet/ungdommen skal så raskt som mulig tilbake i normal funksjon. Målet er å 
hindre frafall i skolen. 

Tjenestene drifter ulike gruppetilbud i samarbeid med fysio- og ergoterapeutene for barn 
og unge: 

Skolefravær “Hver dag teller!», er samarbeid mellom fysio-  og ergoterapitjenesten for barn og 
unge og skolene i bydelen. Målet er å komme tidlig inn ved skolefravær og redusere langvarig 
fravær.  

LEK- Livskvalitet, endring og kosthold. LEK er et gruppetilbud for skolebarn med overvekt og 
deres foreldre. Gruppen ledes av et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, 
ernæringsfysiolog og helsesykepleier.  Gruppen møtes en time hver torsdag i perioden oktober 
til og med mai. Gruppetilbudet består av lek/ fysisk aktivitet med foresatte, samtalegrupper for 
foresatte og individuell oppfølging av de ulike familien etter behov. LEK har de siste 3 årene hatt 
en prosjektleder i 20 % som har blitt finansiert av støtte fra Eckbos legat. Vi har søkt på nytt og 
fått kr 150 000 for 2023.  

PUMA, tilbud til barn og unge 12-16 år med autisme spekter forstyrrelser.                                                                                                                                                           
Tilbudet driftes sammen med Bydel Østensjø. Gruppetilbudet er på Klubben, og det samarbeides 
med faste klubbansatte. Foreldre tilbys gruppeveiledning av ansatte i Oslohjelpen. Høsten 22 ble 
det startet et eget klubbtilbud for denne målgruppen. Tiltaket er blitt godt mottatt av 
ungdommen og foresatte. Tiltaket iverksettes med støtte av øremerkede midler fra 
statsforvalteren og BUF dir. Tilbudet skal evalueres og videreføres i 2023. 

TACO grupper, grupper for barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende som foresatte. Dette 
er utsatte barn og unge som følges opp både individuelt og i gruppe. I tillegg til gruppetilbud som 
går over 8 uker, er det «åpne» samlinger i ettertid for tidligere deltagere. Tiltak i ulike skoleferier 
er populært da mange av barna er fra lavinntektsfamilier. Midler til tiltakene dekkes av 
øremerkede midler til tiltaket søkt fra BUF dir. Evaluering viser at dette er et svært godt 
forebyggende og kurativt tiltak som videreføres i 2023. 

Parkurset “Godt Samliv” tilbys foreldre som et forebyggende tiltak. Målgruppe er foreldre 
med barn fra 4 måneder og opp til skolealder. Tilbudet får gode tilbakemeldinger og vi håper å 
kunne videreføre tilbudet i 2023. 

Helsestasjon for ungdom 
Tjenesten er godt besøkt av aldersgruppen 12-24 år av begge kjønn. Tematikk er psykisk-, fysisk- 
og seksuell helse.  Det er åpent for drop in timer. 

Etter ny lov og forskrift har tilbudet om rusmiddelkontrakter i samarbeid med barnevern og/eller 
politi måtte skrinlegges. Tilbud om samtaler om tema videreføres ved at ruskonsulent i bydelen 
er til stede på HFU hver 14 dag. Tilbudet er blitt utvidet med ernæringsfysiolog som gir 
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timeoppfølging til ungdommer som sliter i forhold til matinntak. Dette er mulig på grunn av 
midler vi har søkt til tiltak til overvektige barn og unge fra Eckbos legat. 

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge 
Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge er samlokalisert i nytt bydelshus og følger opp 
brukere på helsestasjon, i barnehager, på skoler og i hjemmet. Det brukes mest tid på gruppen 
funksjonshemmede barn og unge. Utover dette er hovedvekten av henvisninger i alderen 0-5 år, 
med asymmetrier og /eller utviklingsforstyrrelser. De fleste brukerne av ergoterapitjenester har 
funksjonsnedsettelse og eller utviklingsforstyrrelser. Disse utløser hjelpemiddelsaker og 
oppfølging av hjelpemidler og boligsaker.  

Fagteam for habilitering 
Bydelen har 87 barn i aldersgruppen 0-18 år med sammensatte behov og som har vedtak om 
koordinator. 79 av barna har koordinator av helsesykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut. 

I 2022 fikk bydelen midler til å ansette en barnekoordinator. Den ansatte er på plass fra 1/1 
2023. Det blir en styrke å få en økt ressurs for å sikre en bedre oppfølging av foreldre med 
alvorlig syke barn. 

Smittevern og reisevaksiner 
En økende flyktningestrøm på grunn av krigen i Ukrainas har gitt økt behov for 
smitteverntjenester og oppfølging av målgruppen. Tuberkulosescreening av alle blir utført og 
tilbud om grunnvaksinering gis. Det er et tett samarbeid mellom smittevernhelsesykepleier, Nav, 
flyktningesenter, behandlende lege og bydelsoverlegen rundt flyktninggruppen. Det er stor 
etterspørsel om reisevaksinering etter pandemien.   
 
Det er informert om viktigheten av påfyllingsdose av barnevaksiner spesielt til nybakte foreldre 
og besteforeldre slik at man reduserer kikhostesmitte i befolkningen. I tillegg tilbyr bydelen 
influensavaksiner til alle ansatte. Dette gjennomføres av ansatte tilknyttet smittevern og 
reisevaksinetjenesten. Influensavaksiner av for tidlig fødte barn 0-5 år tilbys og ivaretas av 
tjenesten. Tilbudene videreføres i 2023. 

Fritidsklubb 
Tjenesten jobber for å gi bydelens barn og ungdom gode, trygge og kostnadsfrie fritidstilbud. I 
høst er tilbudet på junior og mellomtrinnet blitt rendyrket for å møte behovene hos disse 
brukergruppene. Tilbudet når de som ikke er med i organisert aktivitet.     
 
Tilbudet utvikles i tett samarbeid med brukerne, og tjenesten har knyttet til seg en gruppe med 
«Unge ambassadører», som har vært med siden 2020.  De har i forlengelse av 
sommerjobbprosjektet fått en deltidsjobb for å sette i gang, og gjennomføre event som 
ungdommene ønsker skal gjennomføres på klubben. Dette har medført at tilbudet når flere 
ungdommer fra ulike deler av bydelen, og flere jenter som benytter klubben. Det har vært stort 
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fokus på å øke kompetansen hos klubbansatte, både når det gjelde kursing, og det å ansette 3-
årige miljøterapeuter. Innsatsene videreføres i 2023.  

Utredning av behov for klubbtilbud nord i bydelen er igangsatt sammen med Ekeberg skole. 
Oslobygg er i gang med planer for ombygging av den tidligere vaktmesterboligen for å dekke 
formålet, men dette vil ta opptil to år. I påvente av dette er det nå etablert et samarbeid med 
Stamhuset A/S for å se på muligheten for å etablerere klubbtilbud for junior, mellomtrinnet og 
ungdomsklubb. Målet er planlegging/innkjøp i desember og oppstart i januar 2023. 

Det er et mål at klubbtilbudene på Lambertseter (Klubb L), Sæter (Klubb 243) og Ekeberg blir et 
helhetlig tilbud som dekker behovene til barn og unge i bydelen. 

Klubben samarbeider tett med utekontaktene og skolene. 

Utekontakt 
Lavterskeltilbud for ungdom i alderen 12-23 år. Oppsøkende arbeid ute er en viktig del av 
innsatsen for å nå ungdom og forebygge hendelser i ungdomsmiljøene. Nordstrand Gaming 
Center er et populært tilbud, og tjenesten har knyttet til seg frivillige.    
 
«Syd», er en café for unge voksne i alderen 17-23 år, hvor man nå har gått noe ned i alder, for å 
nå flere og få en mer dynamisk gruppe. Utekontakten samarbeider tett med Ungdomsrådet i 
bydelen. Tjenesten tilbyr HAP (hasjavvenningsprogram).  Utekontakten gjennomfører 
“Sommerjobbprosjektet”, et prosjekt som er utvidet til å kunne tilby ungdommer deltidsjobber 
gjennom hele året, samt utvidet virksomhet i alle ferier. Tilbudet gis i samarbeid med 
barneverntjenesten og Nav. Utekontakten har et tett samarbeid med skolene og er ukentlig til 
stede på alle ungdomskolene. 

Tjenesten har ansatt en ruskonsulent ung, som samarbeider tett med andre tjenester for å gi 
helhetlige tjenester til målgruppen. Dette gjelde både individuell oppfølging, samt grupper og 
rusundervisning i samarbeid med skolene i bydelen. 

Oppfølgingstjenesten er også lagt inn under utekontakttjenesten, og følger opp ungdom som 
har eller står i fare for å falle ut fra videregående skole. OT-kontakten mottar egne lister fra 
utdanningsetaten flere ganger per år - over ungdom som har falt ut av videregående skole, og 
bistår ungdommene i og komme tilbake til skole eller jobb. Tjenesten har også en prosjektstilling 
LOS som følger opp ungdomsskoleelever, som har høyt skolefravær, og er i ferd med å falle ut av 
skolen.             

Det er ansatt erfaringskonsulenter som en del av tjenesten. Dette er viktige medspillere i 
utviklingen av nye tjenester, og fritidsklubben er en naturlig samarbeidspartner. Tjenesten 
samarbeider med «Unge ambassadører».                                                 
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Forebyggende tjenester inviterer både interne og eksterne samarbeidspartnere inn på 
tjenestenes arenaer/kontaktflater. Tjenesten vil også i 2023 jobbe med å knytte til seg flere 
frivillige, og har nå et prosjekt for å jobbe mer oppsøkende på digitale plattformer, for å nå 
ungdom som ikke er sysselsatt i jobb eller på skole. I dette prosjektet ligger det også opplæring 
av relevante ansatte/samarbeidspartnere internt og eksternt. 

Rådgivende enhet for russaker 
Bydelen har fått midler til å etablere” Rådgivende enhet for russaker” for å ivareta en ny 
bestemmelse i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL). Den nye bestemmelsen 
trådte i kraft 1.7.22 og gir kommunen plikt til å opprette rådgivende enhet for russaker. Enheten 
skal ha ansvar for å innkalle og møte personer når oppmøte er satt som vilkår for en bestemt 
strafferettslig reaksjon, inkludert å gjennomføre ruskontroll, dersom dette er satt som vilkår. 
Rådgivende enhet er lagt til barn og ungdomstjenestene i seksjon for Forebyggende enhet. 

Frisklivssentralen 
Frisklivssentralen ble reetablert i 2022.  Etter nedstengningen (pandemien) var over i mars ble 
det etablert flere tilbud til innbyggerne i bydelen. Tilbudet omfatter helsesamtaler, 
treningsgrupper og en aktivitetskafè som er en sosial møteplass med foredrag etter 
innbyggerens behov.  Det er etablert et samarbeid på tvers av tjenester for å avdekke behov hos 
innbyggerne. Det er avholdt kurs i “Hverdagsglede” i samarbeid med frivillige studenter ved 
Høgskolen Kristiania. Det er videre satt i gang et yoga/mindfullness kurs i høst. Det er stort fokus 
på samarbeid med frivillige og brukermedvirkning. Tjenesten har etablert informasjonsflyt ut til 
innbyggere og samarbeidspartnere.  

BUA – utlånssentral 
Bua er en utlånssentral som låner ut sport og friluftsutstyr, som driftes fra Seksjon for 
forebyggende tjenester. Når BUA flytter til Nordstrand HUB i løpet av året vil tilbudet kunne 
utvides ved at dette også gir en mulighet til å kunne synliggjøre tilbudet for innbyggerne på en 
bedre måte. 

SaLTo 
SaLTo er Oslo Kommune og Oslo politidistrikt sin desentralisert samarbeidsmodell for 
forebygging av rus- og kriminalitet, hatkrim og voldelig ekstremisme. Gjennom SaLTo-modellen 
skal ressursene samordnes for å jobbe for en koordinert og helhetlig oppfølging i det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politirådet i Oslo er styringsgruppe for SaLTo. SaLTo-
modellen ble evaluert i 2022 og på bakgrunn av evalueringen skal det utarbeides en Oslo-
standard for modellen i 2023. SaLTo sin sentrale handlingsprogram vedtas i Politirådet og gir en 
overordnet retning for SaLTo-arbeidet. Programmet er et viktig grunnlag for det lokale arbeidet 
og utarbeidelse av lokale planer.  
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Handlingsprogrammet har tre innsatsområder;  

• 1. Kriminalitetsforebygging 
• 2. Rusforebygging   
• 3. Informasjons- og kunnskapsdeling 

Det ble utarbeidet en lokal tiltaksplan for SaLTo Nordstrand i 2021. Handlingsprogrammet for 
2021 gjelder inntil ny plan er vedtatt.  

Det etablerte SaLTo-samarbeidet skal bidra til:  
• å forebygge barne- og ungdomskriminalitet  
• å forebygge rusmisbruk blant barn og unge  
• å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme  
• koordinering og samordning  

Målgruppene for SaLTo-arbeidet er barn og unge i alderen 12 år til og med 22 år, 
med hovedvekt på barn og unge under 18 år med sårbarhet knyttet til rus og 
kriminalitet. Videre ansatte i Oslo kommune, Oslo politidistrikt og i andre statlige 
etater som jobber med barn og unge. Innenfor hatkriminalitet, radikalisering og 
voldelig ekstremisme jobbes det aldersuavhengig.  

NAV Nordstrand 
NAV Nordstrand skal ivareta samtlige innbyggere i bydelen ved å bidra til sosial og 
økonomisk trygghet gjennom aktiviteter som fremmer overgangen til arbeid. Tjenesten er 
organisert slik at innbyggere og arbeidsgivere skal få best mulig hjelp ut fra behov.  Urolige 
tider med krig, økte priser og høyere rente forventes å vedvare inn i 2023, og flere vil 
erfare økonomiske utfordringer.  
 
I 2022 har bydelen bosatt mange flyktninger som følge av krigen i Ukraina og det forventes 
en økning neste år. Flere mottakere av økonomisk sosialhjelp sammen med økte satser til 
livsopphold for barnefamilier, vil medføre vesentlig høyere utgifter for bydelen i 2023. 
Bydelen blir kompensert for en god del av utgiftene knyttet til bosetting av flyktninger de 
neste fem årene. NAV Nordstrand vil som følge av oppfølgingsbehovet de neste årene 
ansette flere veiledere som skal bidra til at flere kommer i kvalifisering og varig arbeid. 
 
Nordstrand Hub har høsten 2022 åpnet flere av sine tilbud i bydelen, blant annet 
flyktningesenter og «På sporet». Sistnevnte er et aktivitetstilbud for personer som har eller 
har hatt utfordringer knyttet til rus. I 2023 vil tilbudet i Nordstrand Hub utvikles ytterligere 
i samarbeid med bydelens øvrige tjenester, også med frivilligheten og andre aktuelle 
aktører. 
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Arbeid og inkludering 
Arbeidsledigheten i bydelen er på sitt laveste med 1,2 prosent i 2022. Samtidig står flere 
av de som var uten arbeid eller med lav utdanning, enda lengre unna 
arbeidsmarkedet.  Høsten 2022 ble det inngått en intensjons- og samarbeidsavtale mellom 
bydelen som arbeidsgiver og NAV. Avtalen har til hensikt å øke samarbeidet knyttet til 
rekruttering og inkludering i arbeidslivet, der Bydel Nordstrand ønsker å ta sitt 
samfunnsansvar.   
 
Bydel Nordstrand, NAV Arbeidslivssenter og NAV Nordstrand underskrev en felles 
intensjonsavtale for inkluderende arbeidsliv våren 2022. Dette samarbeidet sikrer helhetlig 
og tett oppfølging av ansatte i bydelen med formål om å redusere sykefravær og fremme 
inkludering.  Fokusområdet i 2022 har vært de kommunale barnehagene i bydelen. Ny 
samarbeidsavtale som gjelder tjenesteområder innen Mestring og omsorg er signert og vil 
være prioritet i 2023. 
 
Familier og levekårsutfordringer  
NAV jobber helhetlig rundt barnefamilier som lever i vedvarende lavinntekt, og samarbeider 
tett med tjenester i bydelen for å tilby koordinert oppfølging tilpasset den enkelte.  
I 2022 skal bydelen bosette 195 flyktninger. I 2023 er det usikkert hvor mange flyktninger 
bydelen får tildelt. Arbeidet med å kartlegge, bosette, kvalifisere og følge opp familiene er 
krevende og mange aktører involveres underveis. Familiene består av voksne og barn som 
har opplevd vanskelige ting og som bærer med seg mye som skal bearbeides. Bydelen har 
ikke mange kommunale boliger tilgjengelig når vi bosetter nye innbyggere. Tilbud og 
etterspørsel knyttet til mindre enheter har medført at utleieprisene har eksplodert, og 
svært få av de NAV følger opp vil kunne betjene boligprisene slik de er i dag.  Denne 
utfordringen ser vi øker i 2023 og utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp vil stige 
parallelt. Et virkemiddel som aktivt benyttes og vil ha høyt fokus neste år er vurdering om 
startlån og kjøp av egen leilighet kan være et alternativ for de som kommer ut i arbeid. 
Satsningen fortsetter i 2023 og den helhetlige oppfølgingen rundt familier er en 
suksessfaktor for at foreldre kommer i arbeid og deres barn har større sannsynlighet for å 
bli økonomisk selvhjulpne når de blir voksne. Andre tiltak som fortsetter, er 
bomiljøsatsningen der ungdom selv er med og drifter fritidsklubb og aktiviteter, tilbud for 
barnefamilier i skoleferier og samarbeid med frivillige organisasjoner.  
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Ungdomsgaranti  
NAV har fokus på helhetlig oppfølging av unge voksne under 30 år. Arbeidsfør, frisk ungdom 
får raskt tilbud om arbeidsorienterte tiltak, samt veiledning om utdanningsmuligheter. 
Unge med helseutfordringer tilbys individuelt tilpassede opplegg som bidrar til at gruppen 
returnerer til kvalifisering og/eller arbeid parallelt med behandling. NAV har oversikt over 
alle utdanningsløp, og flere unge får bistand til individuelt tilpassede skole- og lærlingeløp i 
samarbeid med NAV og skolene også i 2023.  
 
Tjenesten har egne ungdomsveiledere som har sin spisskompetanse knyttet til de ulike 
utfordringene unge mennesker kan stå ovenfor. Veilederne er organisert tverrfaglig og 
jobber koordinert med alle unge voksne i bydelen tilknyttet NAV. NAV har et tett samarbeid 
med skolene og øvrige tjenester i bydelen for å forebygge frafall fra skolen i ung alder. 
Byrådet for Arbeid, inkludering og sosiale tjenester har en satsning tilknyttet unge som 
verken er registrert i skole eller hos NAV. Dette er en gruppe det er spesielt utfordrende å 
få kontakt med. I 2023 vil NAV ha fokus på å tilby informasjon om våre tjenester på ulike 
arenaer og være en instans som unge finner det lettere å ta kontakt med.  

 
Verdige liv og gode tilbud for alle   
NAV Nordstrand følger opp brukere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. I 
tillegg forvalter NAV bydelens kommunale boliger. Strategisk plan for rusfeltet i Oslo 
setter som et mål at personer med rusproblemer skal få økt livskvalitet og bistand til å leve 
meningsfylte liv, ut fra sine behov. Det er politisk besluttet en vridning fra 
institusjonsbaserte botilbud i Velferdsetaten til egen bolig med oppfølging i bydel. Dette 
medfører økte krav til bydelens tjenestetilbud. Brukergruppen får helhetlig oppfølging av 
ruskonsulent, bo-oppfølger, saksbehandlere og veiledere. I 2022 ble det ansatt en 
erfaringskonsulent som vil ha stor betydning for utviklingen av tjenestene. Dette er i tråd 
med føringene fra Strategisk plan for rusfeltet, som vektlegger tilgang til likemenn og 
erfaringskompetanse i endrings- og mestringsarbeid. Det tilbys også booppfølging fra 
innsatsteamet, som er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Psykisk helse. I november 
2022 åpnet «På sporet», et aktivitetstilbud for personer med utfordringer knyttet til rus. 
Åpningstiden er mandager og torsdager kl. 11.00-14.30. Tilbudet til ulike aktiviteter vil 
utvikles utover i 2023 sammen med deltakerne. I tillegg videreføres samarbeidet om et 
gatefotballag i samarbeid med bydel Østensjø og KFUM Kameratene. 
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9.3 Resultatindikatorer – obligatoriske sentrale og lokale måltall  
 
Tabell – Obligatoriske sentrale måltall for funksjonsområde 2B Barnevern 

FO2B Barnevern 
Resultat 

bydel 2020 
Resultat 

bydel 2021 
Måltall bydel 

2022 
Måltall 

bydel 2023 

Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder 
98 % 99 % 100 % 100 % 

 

Tabell – Obligatoriske sentrale måltall for funksjonsområde 4 – Sosiale tjenester og ytelser  

 

 
Tabell – Obligatoriske lokale måltall for funksjonsområde 4 – Sosiale tjenester og ytelser  

  

FO4 Sosiale tjenester og ytelser Resultat 
bydel 2020

Resultat 
bydel 2021

Måltall 
bydel 2022

Måltall 
bydel 2023

Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 
1) 74 % 79 % 90 % 90 %

Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter 
bosetting 2) 90 % 87 % > 66 % > 66 %

Andelen KVP-deltakere som går til arbeid , utdanning eller statlig 
arbeidsrettet tiltak etter fullført program 1) 46 % 100 % > 69% > 69%
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp − behandlet innen 2 uker 
3) 95 % 89 % 95 % 95 %
1) Kilde: NAV
2) Kilde: IMDi
3) Kilde: Velferdsetaten

FO4 Sosiale tjenester og ytelser Resultat 
bydel 2020

Resultat 
bydel 2021

Måltall 
bydel  2022

Måltall 
bydel 2023

Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste 
inntektskilde 1) 53 % 46 % 43 % 43 %
1) Kilde: KOSTRA
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9.4 Budsjettforutsetninger 

    

  Tabell – Plasser i kommunale barnehager – Fordelt på små- og storbarnplasser 

 
 
Det har blitt færre barn i barnehagealder i bydelen de siste årene. I 2022 måtte bydelen ta ned 
antall plasser tilsvarende 2-3 avdelinger.  Reduksjonen vil medføre at man mister en del 
ressurser i en budsjettjustering i løpet av 2023, og man har satt av midler til dette. 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022 Endring Endring Endring

Barnehage Små Store Sum Små Store Sum Små Store Sum

Radiohuset 17 44 61 18 36 54 1 -8 -7

Nordseter 18 34 52 18 34 52 0 0 0

Åssida 9 54 63 12 48 60 3 -6 -3

Steinspranget 44 40 84 47 37 84 3 -3 0

Munkerudsletta 18 36 54 18 36 54 0 0 0

Skredderstua 9 18 27 12 13 25 3 -5 -2

Lille Ekeberg 42 90 132 43 88 131 1 -2 -1

Tyrihans 21 42 63 17 37 54 -4 -5 -9

Munkelia 12 18 30 12 18 30 0 0 0

Bauneveien 30 72 102 30 72 102 0 0 0

Rygin 26 44 70 24 41 65 -2 -3 -5

Radarveien 27 36 63 18 36 54 -9 0 -9

Obersten 22 44 66 22 44 66 0 0 0

Mellombølgen 108 108 216 108 108 216 0 0 0

Marmorberget 27 54 81 27 52 79 0 -2 -2

Nedre Bekkelaget 21 31 52 21 30 51 0 -1 -1

Knausen 40 83 123 35 86 121 -5 3 -2

Vårveien 36 54 90 36 54 90 0 0 0

Rosenhagen 45 90 135 45 90 135 0 0 0

Frierveien 24 38 62 24 38 62 0 0 0

Sportsplassen 15 15 30 12 18 30 -3 3 0

Nylænde 18 36 54 18 36 54 0 0 0

Munkerud miljøbarnehage 27 54 81 27 54 81 0 0 0

Sum 656 1 135 1 791 644 1 106 1 750 -12 -29 -41

Antall plasser etablert / avviklet i kommunale barnehager i 2023
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Tabeller – Plasser i ordinære ikke-kommunale barnehager 

 
 
Tabeller – Plasser i ikke-kommunale familiebarnehager 

 

15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022

Små Store Sum Små Store Sum

Bakketoppen barnehage 21 36 57 23 36 59

Bekkelaget Kirkes barnehage 16 23 39 15 24 39

Brumlebassen barnehage 23 29 52 22 32 54

Bråten barnehage BA 17 48 65 24 40 64

Christiania barnehave NordstrandAS 17 36 53 17 36 53

Den blå appelsin Kanvas-barnehage 12 49 61 11 49 60

Ekeberg Idrettsbarnehage 34 55 89 33 54 87

Eplekneika barnehage 9 18 27 9 18 27

Fiskvollen musikkbarnehage 10 14 24 10 15 25

Kastellterrassen Kanvas-barnehage 5 29 34 6 27 33

Kongsveien barnehage 27 83 110 27 83 110

Læringsverkstedet Langbølgen bgh 24 48 72 24 48 72

Ljan kirkes barnehage 10 19 29 9 20 29

Malmøya barnehage 7 14 21 5 18 23

Munkerudtoppen barnehage 4 18 22 4 18 22

Nordstrand kirkes barnehage 13 30 43 15 30 45

Skovheim barnehage 24 36 60 24 36 60

Skreddern barnehage 26 40 66 26 41 67

Ljabrugård Steinerbarnehage 18 47 65 19 47 66

Store Ljan barnehage 21 39 60 23 38 61

Svartdalsparken barnehage 28 40 68 29 38 67

Ulvøya barnehage 9 21 30 14 13 27

Sum 375 772 1 147 389 761 1150

Antall barn i ordinære private 
barnehager

15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022

Små Store Sum Små Store Sum

Fjordgløtt familiebarnehage 8 0 8 8 8

Bekkelagsveien familiebarnehage 4 0 4 4 4

Brattvoll familiebarnehage 8 0 8 8 8

De ni musene familiebarnehage avd.Ekeberg 8 0 8 8 8

Karlsrud familiebarnehage 8 0 8 8 8

Merkur familiebarnehage 8 0 8 8 8

Saturn familiebarnehage 8 0 8 9 9

Lille Venn familiebarnehage 8 0 8 8 8

Symrahagen familiebarnehage 4 6 10 5 5 10

Mariannes hus familiebarnehage 4 5 9 2 8 10

Ole Brumm familiebarnehage 8 0 8 8 8

Plutti Plott familiebarnehage 8 0 8 0 0 0

Sjøutsikten familiebarnehage 4 0 4 4 4

Tigergutt familiebarnehage 7 1 8 7 1 8

Toppen familiebarnehage 8 0 8 8 8

Treklossen familiebarnehage 8 0 8 8 8

Sum 111 12 123 103 14 117

Antall barn i private familie barnehager 
15.12.2021
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Tabell – Budsjettpremisser Barnevern  

 
 
Tabell – Budsjettpremisser Barnevern 

 
Man har valgt å benytte tall fra 2021 som er siste avsluttede år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjettpremisser - Barnevern - Brutto - KOSTRA-funksjon 252 -brutto 
Plasser/tjenester Plasser Døgn/tilsyn Døgn/tilsyn Enhetspris Kost pr plass Budsjettforslag 

2023 inklusiv 
priskom

Institusjonsplasser 1,50 365 546 12 533 4 562 000 6 843 000
Booppfølging hybel 15,89 365 5 801 758 276 849 4 400 000
Familiehjem (tidligere Fosterhjem via inst) 17,00 365 5 868 4 478 1 545 588 26 275 000
Beredskapshjem 5,00 365 1 275 4 551 1 160 600 5 803 000
Fosterhjem 27,00 365 10 094 1 104 412 852 11 147 000
Besøkshjem 1,00 200 200 1 750 350 000 350 000
Tilsynsførere 51,00 4 204 3 142 12 569 641 000
Andre kostnader 1 854 000

57 313 000           

Budsjett 2023

Sum

Budsjettpremisser - Barnevern - Brutto kostnader - Kostra 251 og 252
Ikke plassert/plassert - Pr 31/12 - akkumulert Ant barn Budsjett Pr barn
Antall barn ikke plassert (31.12.2021) 61 6 631 000 108 705
Antall barn ikke plassert (akkumulert 2021) 169 6 631 000 39 237
Antall barn plassert (31.12.2021) 59 57 313 000 971 407
Antall barn plassert (akkumulert 2021) 84 57 313 000 682 298
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Tabell - Økonomisk sosialhjelp 

 
 
Tabell – Introduksjonsprogrammet 

 
 
Tabell – Kvalifiseringsprogrammet

 
 
Tabell - Kjøp av rusbehandlingsplasser

 

 
  

Budsjett-tekniske forutsetninger - Etter tilleggsinnstillingen
Økonomisk sosialhjelp 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall mottagere pr måned 340 341 296 316 301 330
Antall måneder 12 12 12 12 12 12
Utbetaling pr mottager pr måned 11 909 11 532 11 500 11 200 11 400 17 100
Budsjettert utbetaling 48 588 000 47 189 000 40 808 000 42 475 000 41 156 000 59 981 000

Budsjett-tekniske forutsetninger
Introduksjonsprogrammet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ant deltagere med introduksjonsstønad 93 55 38 35 18 70
Antall måneder 12 12 12 12 12 12
Utbetaling pr deltager pr måned 14 300 14 550 12 934 14 967 16 042 15 238
Budsjettert utbetaling 15 960 000 9 603 000 5 898 000 6 286 000 3 465 000 12 800 000
Budsjettet er basert på tildelt ramme for 2023, og forventede inntekter tilknyttet bosatte flyktninger 2023.
Vi forventer både flere deltagere og høyere månedlig utbetaling pr deltaker enn det som står i tabellen for 2023. 
Og dette vil måtte finansieres av en overføring av ubenyttede flytkningmidler høsten 2022.

Budsjett-tekniske forutsetninger
Kjøp av rusbehandlingsplasser 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brutto kjøp av rusbehandlingsplasser 5 115 000 7 189 000 11 060 000 8 988 260 12 305 000 14 190 000
Vederlagsinntekter 0* -579 000 -908 000 -908 000 -933 000 -968 000
Netto kjøp av rusbehandlingsplasser 5 115 000 6 610 000 10 152 000 8 080 260 11 372 000 13 222 000
Døgnpris 318 490 1 010 1 026 1 050 1 104
Antall budsjetterte plasser 44,0 37,0 30,0 24,0 28,0 28,0
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  Mestring og omsorg 
 

10.1 Avdelingens organisering 

 

Avdeling for mestring og omsorg består av: 

• Tildeling av plasser ved Ljabrubakken omsorg+ og kjøp av tjenester fra privat leverandør  
• Drift av Krystallen seniorsenter 
• Tildeling av driftstilskudd til og samarbeid med Nordstrand seniorsenter 
• Tildeling av driftstilskudd til og samarbeid med Holtet seniorsenter 
• Tildeling av driftstilskudd til og samarbeid med Simensbråten-Ekeberg seniorsenter 
• Tildeling av driftstilskudd til og samarbeid med Nordseter Gård  
• Tildeling og kjøp av transporttjenester for eldre og funksjonshemmede (TT) 
• Vedtak om og kjøp av sykehjemsplasser 
• Vedtak om og kjøp av dagsenterplasser i sykehjem 
• Vedtak om og kjøp av hjemmesykepleie fra private leverandører i brukervalgordningen 
• Vedtak om og kjøp av praktisk bistand fra private leverandører i brukervalgordningen 
• Vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand som utføres av avdelingen selv 
• Vedtak om og kjøp av trygghetsalarmer og beredskap/utrykninger 
• Vedtak om aktivitetstid som utføres av avdelingen selv 
• Tildeling av hjemler og utbetaling av tilskudd til private fysioterapeuter 
• Seksjon nord - Utfører av hjemmesykepleie og praktisk bistand nord i bydelen 
• Seksjon sentrum - Utfører av hjemmesykepleie og praktisk bistand øst i bydelen 
• Seksjon sør - Utfører av hjemmesykepleie og praktisk bistand sør i bydelen 
• Seksjon vurdering og rehabilitering – Utfører av mestrings- og rehabiliteringstjenester i 

startfasen 
• Prosjekter tilknyttet blant annet velferdsteknologi og kompetanseutvikling 

 



Budsjett 2023 • Bydel Nordstrand   
 

 

65 
 

 

Mestring og omsorg består av fire seksjoner; mottaksseksjonen Vurdering og Rehabilitering og 
tre geografiske seksjoner, Mestring Nord, Mestring sør og Mestring sentrum. 
 
Seksjonene er tverrfaglig sammensatt med fysioterapeut, ergoterapeut, fagansvarlig 
sykepleier/fysioterapeut, saksbehandler, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og 
hjemmehjelp/assistenter. Hver enkelt seksjon er igjen delt inn i to team, med egne teamledere. 
Hensikten er at hver leder skal ha ansvar for færre ansatte og brukere, og dermed kunne være 
tettere på og følge opp bedre. Hvert enkelt team er igjen delt inn i to arbeidslag. Hvert 
arbeidslag har ansvar for 35-70 brukere, hvilket gir god oversikt over brukerne og deres behov. 
 
Alle de tre geografiske seksjonene har kompetanse innen generelle pleie- og omsorgsoppgaver. 
Alle seksjonene har også kompetanse innen demens og psykiatri, og bistår brukere med ulike 
kognitive og psykiske utfordringer. I tillegg har de kompetanse innen kreftomsorg, palliasjon og 
smerteproblematikk. Ansatte innad i lagene planlegger egen arbeidsdag og fordeler 
kompetansen etter brukerstatus.  
 
Kreftkoordinator er organisert i seksjon sør, men jobber på tvers av alle seksjonene med å gi råd 
og veiledning til pasienter og pårørende. 
 
Demenskoordinator og dagaktivitetstilbud for personer med demens er en del av seksjon 
sentrum, men jobber på tvers av avdelingene. Demensteamet jobber med utredning/kartlegging, 
dagaktivitetstilbud, pårørendeoppfølging og kompetanseheving for ansatte. Deler av 
demensteamet drifter også dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Dette 
er et veldig godt tilbud for brukergruppen som gjør at brukerne og deres pårørende klarer å 
mestre livet hjemme lenger uten behov for ytterligere tjenester. Dagaktivitetstilbudet har 
tidligere vært lokalisert i Ljabrubakken 7, men flyttet høsten 2022 til Raschs vei 38 på Karlsrud. 
 
Bydel Nordstrand har tidligere etablert et team som skal sikre at aktuelle saker løses mest mulig 
helhetlig og koordinert på tvers av avdelinger og fagområder. Samtidig har avdeling Mestring og 
omsorg en mottaksseksjon, som mottar alle nye henvendelser til avdelingen, og som også har et 
eget lag som vurderer alle nye brukere. Brukerne som har behov for videre opptrening, vil 
overføres til hverdagsrehabilitering for videre oppfølging og opptrening. Om lag 70 % av alle nye 
henvendelser avsluttes etter oppfølging av mottaksseksjonen, mens resten har behov for videre 
oppfølging med hjemmetjenester. 
 

10.2 Avdelingens status og utfordringer 
 
Avdelingen har fokus på at de som trenger bydelens og kommunens tjenester skal få likeverdige 
og kvalitativt gode tjenester. Mennesker med sammensatte behov skal oppleve at de ulike 
tjenestene henger sammen. For å bidra til dette er det utviklet en overordnet standard for 
tjenester i hjemmet. Her er det fokus på at tjenestene i hjemmet skal starte med spørsmålet «hva 
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er viktig for deg?» og ta utgangspunkt i tjenestemottakers mål, ressurser og behov, uansett 
funksjonsnivå. Standarden skal sikre hjemmeboende brukere «en-dør-inn» til bydelens tjenester. 
 
Avdelingen jobber i henhold til de sentrale føringene om at flest mulig skal kunne bo hjemme 
lengst mulig, og at færre skal måtte flytte på sykehjem. Avdelingen satser på en dreining fra bruk 
av sykehjemsplasser, til at flere eldre mestrer hverdagen i eget hjem. Satsningen på 
forebyggende arbeid og rehabilitering, medisinteknologisk utvikling, velferdsteknologi, bedre 
boligstandard og tilrettelegging av egen bolig bidrar også til at flere kan få omsorgsbehovet 
ivaretatt i andre boformer enn sykehjem. 
   
En styrking av hjemmebaserte tjenester med flere årsverk, tillitsbasert styring og ledelse med 
myndiggjøring av medarbeidere, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og nye botilbud vil 
bidra til at eldre får større råderett over egne liv. Samtidig som de opplever trygghet, mestring 
og mening. Seksjonene har fokus på hver enkelt bruker, samt brukerens ressurser og egne 
målsetninger. Inndeling i mindre arbeidslag med faste ansatte som har ansvar for en mindre 
brukergruppe, medfører at de ansatte kjenner brukeren bedre og kan yte bedre tjenester. 

Utfordingsbildet i avdeling Mestring og omsorg 
Avdelingens utfordringer i 2023 og ikke minst i årene fremover, vil være behov for flere og mer 
omfattende helse- og omsorgstjenester fra en økende eldrebefolkning. Og det vil være umulig for 
både Bydel Nordstrand og andre bydeler og kommuner, å øke antall helsefaglige ansatte i takt 
veksten i eldrebefolkningen. Oppgavene blir mer komplisert og sammensatt, og vi har behov for å 
jobbe på lavterskelnivå og i større grad forebygge på et tidlig tidspunkt. 
  
Det jobbes aktivt i alle seksjonene for at brukerne skal kunne ha mulighet til å bo i eget hjem så 
lenge som mulig. Dette gjøres ved utprøving av ulike lavterskeltilbud, og ved å sette inn ekstra 
innsats i perioder med behov. 
 
I og med at vi står overfor en økning i eldrebefolkningen, ser man allerede en økning i nye 
henvendelser til avdelingen. Flere brukere trenger vurdering og/eller hverdagsrehabilitering slik 
at de kan bli selvhjulpne og ikke trenge ytterligere tjenester i de geografiske seksjonene. Mange 
av henvendelsene fra sykehus, fastlege eller helsehus er komplekse, og vi har i 2022 opprettet 
en ny teamlederstilling under nåværende seksjonsleder i Seksjon vurdering og rehabilitering, 
som blant annet vil ha ansvar for hverdagsrehabiliteringsteamet. 
  
Selv befolkningsvekst i de yngste eldregruppene vil medføre flere innbyggere med kognitiv svikt 
og demenssykdom. Demenskoordinator får flere henvendelser enn tidligere, og dette vil øke i 
årene som kommer. Tverrfaglig tilnærming til brukergruppen er viktig, og lavterskeltilbudene og 
de laveste trinnene i omsorgstrappen må være solide. Avdelingen styrker derfor blant annet 
dagaktivitetstilbudet for demente med en ny stilling i 2023.  
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Mestring og Omsorg ønsker at utførerseksjonene skal ha brukerorienterte og effektive tjenester 
med god kvalitet, og med stor grad av trivsel blant de ansatte. Brukerne skal tilbys nødvendige 
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester slik at de kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 
Utfordringene med samhandlingsreformen spesielt, er å utvikle tjenesten i samsvar med brukers 
behov, og ta et større ansvar for tjenestetilbudet før og i etterkant av sykehusopphold. Det 
trengs stadig ny og høyere kompetanse for å kunne tilby gode tjenester i hjemmet, slik at 
bydelens eldre kan leve trygt og godt i eget hjem lenger. Primærhelsetjenesten skal også inn i 
helsefelleskap med Spesialisthelsetjenesten, hvor 30 % av sykehusets behandling skal foregå i 
hjemmet til innbyggerne. Dette vil medføre en større rolle for primærhelsetjenesten og vi må 
jobbe med kompetanse og robuste tjenester. 
 
Avdelingen har en del sykefravær, spesielt i perioder med samfunnsmessige pandemirelaterte 
utfordringer. Man benytter mye tid på å hente inn vikarer, ikke minst i helgene.  Utstrakt bruk av 
lite kjente vikarer medfører økt press på de andre fagansatte, som igjen medfører høyere 
sykefravær. Innleide vikarer vil kunne utføre enkeltoppdrag, men vil ikke i like stor grad kunne 
jobbe i tråd med avdelingens målsetninger og strategiske planer. Utfordring for avdelingen 
fremover vil være å rekruttere og beholde helsepersonell, og vi ønsker derfor å bygge en robust, 
kompetent og utviklende avdeling slik at vi fortsetter å være en attraktiv arbeidsgiver. Målet er 
høyere kontinuitet og kvalitet for våre brukere. 
 
Gjennomførte tiltak i 2022 og videreføring i 2023 
Avdelingens organisering og dimensjonering er avgjørende for å kunne tilby tjenester i tråd med 
lovverket og brukernes behov. Staben har jobbet aktivt med seksjonene for å tilpasse nivået på 
tjenestene. Staben gjennomgår nå alle prosedyrer/rutiner i kvalitetssystemet EQS, for å sikre 
gode rutiner i avdelingen og for å unngå avvik. Avdelingen vil fortsette dette arbeidet i 2023. 
  
I 2022 har vi hatt fokus på digital tjenesteutvikling og blant annet videreutviklet ELISE i 
samarbeid med Helseetaten, enkelte andre bydeler og helsehusene. ELISE gir god brukeroversikt 
med nødvendig informasjonsflyt på tvers av tjenester og seksjoner internt i sanntid. ELISE hjelper 
oss med god oversikt over flyt i brukerens reise og oversiktlig oppgaveoversikt mellom 
medarbeidere i avdelingen. ELISE forenkler arbeidsprosesser som gjør at medarbeiderne kan 
bruke tid til nødvendige oppgaver i hjemmet hos bruker, vurderingsbesøk og koordinering med 
samarbeidspartnere. Hele avdeling Mestring og omsorg benytter nå ELISE, og vi fortsetter 
arbeidet og utviklingen, samt det gode samarbeidet med Helseetaten i 2023. Muntlige rapporter 
i vaktskifter har nå blitt erstattet med ELISE sin digitale brukerrapport. Viktige oppgaver og 
beskjeder fanges opp i ELISE og møtene har blitt mer effektive, og sikrer nødvendige 
opplysninger ved innleggelser og utskrivelser fra sykehus og helsehus. Dette gjør at de ansatte 
kan bistå med å planlegge utskrivelsen fra institusjon til hjemmet på en bedre måte, samt sikre 
økt pasientsikkerhet i hjemmet.  
 
Velferdsteknologi og digitalisering blir viktig for å kunne nå våre målsetninger i tiden fremover.   
Vi ønsker å være en bydel og en avdeling som er åpen og tilgjengelig for nye digitale løsninger, 
som igjen vil gi gode kvalitative, sømløse og mer personlig tilpassede tjenester for brukerne. 
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Avdelingen har derfor valgt å styrke avdelingen med fire stillinger som vil ha ansvaret for digital 
tjenesteutvikling og implementering av velferdsteknologi. Det vil da være 4 stillinger som vil 
ivareta opplæring og implementering av velferdsteknologiske løsninger i 2023.  

Satsningsområdene for velferdsteknologi i 2022 har vært medisindispensere med varsling, 
skiftning fra analoge til digitale trygghetsalarmer, GPS-lokaliseringsteknologi, digitalt tilsyn, 
elektroniske brukertavler, etablering av responstjenester, ivaretagelse av 
informasjonssikkerheten og E-vik velferdsteknologisk informasjonsknutepunkt, og dette arbeidet 
vil fortsette i 2023.  

Avdelingen har i 2022 startet opp et prosjektsamarbeid med 2 andre bydeler, Solfjellshøgda 
helsehus og forskere fra Oslo Met for å hvordan man kan nyttiggjøre seg av KOMP som et sosialt 
velferdsteknologisk hjelpemiddel. Målet med prosjektet er å undersøke om sosial teknologi gjør 
at flere kan bli boende lengre i eget hjem med økt livskvalitet, samt å utvikle team i 
hjemmetjenesten som bruker sosial teknologi for å gi økt livskvalitet og sosial kontakt for 
hjemmeboende eldre med pleiebehov. Prosjektet varer til 2024, og målsetningen er at bydelen 
skal sette ut og teste om lag 130 KOMP-skjermer til brukere av hjemmetjeneste.  
 
I 2022 har avdelingen fått bistand fra et eksternt firma, for å se hva vi bruker tid på i løpet av en 
arbeidsdag, der målsetningen har vært beste praksis for drift. Vi har forsøkt å definere innetid, 
og hva innetid skal inneholde. Samt hvilke prinsipper avdelingen skal følge når arbeidslister lages 
og få felles rutiner for dokumentasjon. Avdelingen fortsetter samarbeidet i 2023. 
 
Avdelingen har også igangsatt prosjekter i 2022 i bydelens iLAB der vi ser på videreutvikling av 
Krystallen seniorsenter, slik at seniorsenteret blir et attraktivt lavterskeltilbud for innbyggere i 
Lambertseterområdet. Mestring og omsorg vil sammen med Stendi jobbe med Omsorg + slik at 
det er et godt sted å bo, hvor nærmiljøet også inkluderes. Disse prosjektene vil sette større 
fokus på lavterskeltilbudet for eldre og gi muligheter til nytenkning og videreutvikling i 2023.  
 
“Spisevenn» er et nytt tilbud som legger til rette for møter mellom mennesker, og gir eldre 
hjemmeboende noen å dele måltidet med. Avdelingen har i 2022 og 2023 fått midler fra 
byrådet/bystyret som et tiltak for å minske risikoen for hjemmeboende eldre som er i fare for 
underernæring. Vi har høsten 2022 vært i kontakt med flere frivillige organisasjoner som kan 
bistå i arbeidet med å finne aktuelle innbyggere som har behov og glede med å spise sammen 
med andre. Det sees på mulighetene for å invitere flere innbyggere til naturlige samlingssteder i 
bydelen som for eksempel Krystallen seniorsenter eller Omsorg + på Ljabrubakken. 
 
Avdelingen har hatt et samarbeid med Brannfjell skole i forbindelse med at skolen har et valgfag 
som retter seg mot frivillig arbeid. I år har Brannfjell skole sine 2-klasser (60 elever) hatt 
valgfaget " Innsats for andre" for elever som ønsker å jobbe med frivillig arbeid. Avdelingen har 
bistått i arbeidet inn mot seniorsentrene, hvor elevene har deltatt på ulike aktiviteter sammen 
med de eldre. Vi fortsetter dette samarbeidet i 2023. 
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Planlagte tiltak i 2023 - hva skal gjøres i 2023 
Avdelingen har de siste årene hatt stort fokus på kompetansehevende tiltak. Dette fortsetter vi 
med i 2023, og benytter oss av avdelingens stabsfunksjoner som jurist, farmasøyt og 
ernæringsfysiolog, samt fagansvarlige i seksjonene. Avdelingens jurist gir opplæring i 
dokumentasjon og relevant lovverk, samt at hun har ansvar for gjennomføring av 
saksbehandlerforum hver måned. Riktig legemiddelbruk er et viktig område for kvaliteten i 
tjenesten, og avdelingens farmasøyt kurser ansatte i medikamenthåndtering for å sikre 
forsvarlige helsetjenester. 
 
Vi har fått midler til enkelte fagstillinger i 2023, og vil bruke disse stillingene for å øke blant 
annet dagaktivitetstilbudet for demente. Avdelingen vil også i 2023 se på oppgavefordelingen 
mellom de ulike faggruppene i avdelingen, for å se på hvordan man kan jobbe mer hensiktsmessig 
utfra fagbakgrunn. Videre vil vi se på muligheten for egne sykepleier- og helsefagteam, som vil 
kunne bidra til både økt kvalitet og bedre bruk av ressursene, med riktig hjelp til riktig bruker.  
 
Høsten 2022 har vi igangsatt et prosjekt med legemiddelsamstemming, hvor blant annet 
avdelingens farmasøyt og bydelsoverlegen i første omgang samarbeider med to legesentre. 
Prosjektet videreføres i 2023 med målsetning om legemiddelsamstemming for flest mulig.  
 
Avdelingens ernæringsfysiolog gir opplæring i alt innenfor ernæringsarbeid og berikning av mat, 
og vil i 2023 ha fokus på kursing på seniorsentrene. Ansatte med kompetanse innen 
velferdsteknologi gir opplæring i bruk av elektronisk multidosedispensere og andre 
velferdsteknologiske løsninger. Gjennom pandemien har vi benyttet enhver anledning med 
digitale kompetansehevende tiltak der medarbeidere ikke har kunnet møte fysisk på jobb som 
følge av smittevernregler. 
 
Det forventes at bydelene høsten 2023 skal ta i bruk digital avstandsoppfølging, og man vil med 
dette kunne følge med brukernes sykdomsutvikling og eventuelle behov for oppfølging.  
Avdelingen ønsker med bakgrunn i den gjennomførte tidsmålingen å eliminere tidstyver. Vi ser at 
det finnes gevinster å hente gjennom optimalisering av transport og kjørelister. Avdelingen 
kjøper også inn flere elsykler og el-sparkesykler, for å teste ut om dette kan gi gevinster der man 
til nå har gått. 
  
Avdelingen ser at det er behov for å gi ekstra tilbud og oppfølging til brukere som blir skrevet ut 
fra sykehus eller helsehus før de kan reise hjem. Det kan også være hjemmeboende som har hatt 
et gradvis eller brått funksjonsfall, som har behov for ekstra oppfølging og rehabilitering. Vi har 
derfor satt i gang et prosjekt der vi tester ut noen treningsleiligheter i Ljabrubakken Omsorg+. 
Dette tilbudet skal bidra til at brukerne gjenoppretter eller vedlikeholder sitt funksjonsnivå, som 
kan ha blitt redusert etter sykdom eller skade. Målet er å bidra til at eldre kan mestre 
dagligdagse aktiviteter og bo trygt og godt i eget hjem lengst mulig. Brukere vil følges opp av et 
tverrfaglig team med sykepleier, hjelpepleier og fysioterapeut, samt at ergoterapeut, farmasøyt 
og ernæringsfysiolog vil være tilgjengelige ved behov. Hvis man lykkes vil man i tillegg til at eldre 
får muligheten til å bo trygt og godt i eget hjem lengre, kunne kjøpe færre institusjonsplasser. 
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10.3 Resultatindikatorer – obligatoriske sentrale og lokale måltall 
 
Tabell – obligatoriske sentrale måltall - funksjonsområde 3 Helse og omsorg 

 

 
Tabell - obligatoriske lokale måltall - funksjonsområde 3 Helse og omsorg 

 

  

FO3 Helse og omsorg Resultat 
bydel 2020

Resultat 
bydel 2021

Måltall bydel 
2022

Måltall bydel 
2023     

omsorgstjenestene med relevant fagutdanning 
1)

80,0 % 81,0 % 80 % 80 %

Andel mottakere av helsetjenester i hjemmet 
over 67 år som er kartlagt for 
ernæringsmessig risiko 2)

70,0 % 70,0 % 50 % 50 %

1) Bydelene rapporterer antall årsverk med relevant utdanning (etter samme definisjon som i KOSTRA) i forhold til antall årsverk i omsorgstjenestene

2) Andel personer (67 år eller eldre) som er mottakere av helsetjenester i hjemmet som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder

FO3 Helse og omsorg Resultat 
bydel 2020

Resultat 
bydel 2021

Måltall bydel 
2022

Måltall bydel 
2023

Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på 
sykehus med hoftebrudd - pr 1000 innbyggere 
1) 60,0                   65,0                    30 50
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt 
utskrivningsklare psykiatriske 
sykehusavdelinger 2) 18 25 0 0

Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt 
utskrivningsklare somatiske sykehusavdelinger 
og rehabiliteringsopphold 2) 106 207 100 100

Antall brukere som har mottatt tjenestene 
hverdagsrehabilitering og avklaring og 
mestring 3) 250                    264                     260 300

Antall mottakere dagaktivitetstilbud i 
bydelene for mennesker med kognitiv 
svikt/personer med demens sykdom 2) 32                        30 50 60

Antall brukere med aktivitetstid 4) 81 112 100 100

1) Bydelene vil få tilsendt statistikk fra byrådsavdelingen
2) Bydelene får tilsendt statistikk fra Helseetaten
3) Bydelene henter statistikk fra fagsystemet
4) Bydelene henter statistikk fra ledelses- og informasjonsverktøyet LIV
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Tjenesteprofil for aldersgruppen over 80 år 

  

Bydel Nordstrand var 31.12.2021 en av bydelene med aller høyest dekningsgrad for sykehjem 
for innbyggere over 80 år, samtidig som man i tillegg hadde en relativ høy dekningsgrad for 
hjemmetjenester for samme aldersgruppe. Det er av både økonomiske og brukerrelaterte 
årsaker viktig å finne en riktig balanse her, og tjenesteprofilen tilsier at Bydel Nordstrand har litt 
å hente rent økonomisk. 
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10.4 Budsjettforutsetninger 
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Tabell - Kjøp av dagsenterplasser til eldre og spesialplasser til eldre og yngre demente 
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  Tilrettelagte tjenester og psykisk helse  

11.1 Avdelingens organisering 

 

Avdeling for tilrettelagte tjenester og psykisk helse består av til sammen 15 tjenestesteder, 
to dagtilbud, transporttjeneste, kantine, to ambulerende miljøtjenester, lavterskel dagtilbud 
innen psykisk helse og tjenestekjøp. Vi er til sammen 288 årsverk og ca. 475 medarbeidere. 
Medarbeidergruppen er sammensatt av vernepleiere, sykepleiere, psykiatrisk psykepleiere, 
sosionomer, psykologer, helsefagarbeidere og lignende.  Som organisasjonskartet viser består 
ledergruppen av avdelingsdirektør, nestleder og åtte seksjonsledere.  Den enkelte seksjon 
inneholder flere tjenester og tjenestesteder.  

Hver seksjon har 1-3 teamledere og 1-2 ledende miljøterapeuter avhengig av størrelse på 
seksjonen og kompleksitet i tjenestene som ytes. Seksjonsleder har det overordnete ansvaret for 
personal, budsjett og fag. De har direkte personalansvar for teamledere, ledende 
miljøterapeuter og de med over 75% stilling. Teamledere har det daglige administrative 
ansvaret, har personalansvar for de med mindre enn 75% stilling og er stedfortreder for 
seksjonsleder. Ledende miljøterapeut har det daglige faglige ansvaret ved tjenesten og 
veilednings- og opplæringsansvar. 
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Seksjon habilitering yter tjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne og har 
ansvaret for saksbehandling av tjenestene nedenfor:  

• Praktisk bistand og opplæring 
• Brukerstyrt personlig assistanse 
• Botilbud 
• Støttekontakt 
• Avlastning  
• Omsorgsstønad 
• Dagsenter  
• Varig tilrettelagt arbeid 
• Etter skoletid-tilbud 
• Individuell plan/koordinator 
• Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne utført av avdelingen selv 
• Effektuering av vedtak/kjøp av tjenester (og oppfølging av kontrakter) til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne  
• Koordinerende enhet (Koordinerende enhet består av representanter fra ulike avdelinger, 

men er organisert i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse) 

I tillegg er ambulerende miljøterapitjeneste (AMT) organisert her. AMT gir veiledning og tjenester 
til hjemmeboende brukere, samt foreldreveiledning. 

Seksjon psykisk helse yter nødvendig helsehjelp til personer med psykiske lidelser. Seksjonen 
har et omfattende tilbud og består av Aktivitetshuset, psykisk helse team med Rask Psykisk 
Helsehjelp, Innsatsteam, samt Fact-team. I tillegg ytes det tjenester i bemannede boliger og 
seksjonen har ansvar for kjøpsplasser innen psykisk helse.  

Seksjonen yter tjenester til innbyggere i alderen 18 - 100+ år. I noen alvorlige tilfeller følger 
seksjonen også opp 16+. Det er 52 brukere i bemannede boliger og 485 hjemmeboende. 
Seksjonen bistår også kriseteamet i bydelen. 

Seksjon Bergkrystallen består av Glimmerveien bofelleskap og Krystallen bofelleskap. Vi yter 
tjenester til 18 brukere med varierende bistandsbehov i alderen 27 – 77 år. 4 brukere i seksjonen 
har tvangsvedtak etter HOL kapittel 9. Innovasjon, digitalisering og mestringskultur er viktige 
fokusområder. Vi er et stort og aktivt fagmiljø som holder høyt nivå. 

Seksjon Lambertseter består av Symra bofellesskap, Miljøterapitjenesten bofellesskap og 
Lambertseter bofellesskap. Vi yter tjenester til 27 brukere i alderen 17 - 75 år. To av brukerne 
bor andre steder i bydelen og mottar punkttjenester. I seksjonen er det 4 brukere som har 
omfattende vedtak etter Hol kapittel 9. Seksjonen har et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å 
være faglig oppdatert og i utvikling.   
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Seksjon Ljan består av Storåsveien bofellesskap, Peder Holters vei bofelleskap og Åsryggen 
bofelleskap. Vi yter tjenester til 13 brukere, hvor av 12 brukere på fast basis og 1 brukere på 
avlastning med forskjellige bistandsbehov. Brukerne er i alderen 27 – 64 år. Det er 1 vedtak 
etter Hol kapittel 9.  

Seksjon Marmorberget ligger sentralt til på Lambertseter og yter tjenester til barn, unge 
voksne og voksne med nedsatt funksjonsevne. Det er 50 brukere totalt i alderen 5 - 72 år.  
Seksjonen består av fem tjenestesteder: Marmorberget bofellesskap, Marmorberget 
avlastningsbolig, Transporttjenesten, Kantina i bydelsadministrasjonen og Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter. Det er til sammen 4 vedtak etter Hol kapittel 9. Seksjonen har et aktivt fagmiljø 
hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling.   

Transporttjenesten er organisert under seksjon Marmorberget. De har oppgaver som 
transport til og fra dagsenter, postombringing og diverse andre transportoppdrag. De har også 
oppgaver knyttet til biladministrasjon for hele bydelen. Dette innebærer oppgaver som 
klargjøring av biler, rengjøring, dekkskift og håndtering av service og reparasjoner.  

Kantinen i Nordstrand bydelshus er også organisatorisk plassert i seksjon Marmorberget. 
Kantinen er godkjent lærebedrift og har 8 tilrettelagte arbeidsplasser og to arbeidsledere. 
Kantinen har en medarbeider som har startet prosess med oppmelding til lærekandidat prøve i 
institusjonskokk. Kantinen har middagstilbud og lunsjtilbud hver dag, samt møtemattilbud og 
nettbutikk. Kantinen har vært i konstant omstilling siden åpning første uken i mars 2020. 

Seksjon Ekeberg består av Solfjellshøgda bofellesskap, Gisle-/Sandstuveien bofellesskap og 
Røhrtsvei bofellesskap. Vi yter tjenester til 16 voksne i alderen 20 - 75 år med nedsatt 
funksjonsevne. Vi har fokus på brukermedvirkning, mening, mestring og mot. 

Seksjon Kastellet består av bofelleskapene Birger Olivers vei og Seterhøyveien. Vi yter 
tjenester til 11 bruker med varierende bistandsbehov.  Det er 11 brukere totalt i alderen 31 - 67 
år. I seksjonen er det 2 brukere som har vedtak etter Hol kapittel 9. Vi har fokus på 
brukermedvirkning, mening, mestring og mot. 

11.2 Avdelingens status og utfordringer 
 
I 2022 har Tilrettelagte tjenester og psykisk helse hatt en omfattende evaluering av egen 
organisering. Alle HMS-grupper med plasstillitsvalgte og verneombud, vernepleierkonsulenter, 
teamledere, seksjonsledere samt stab har vært involvert i denne prosessen. 
Psykisk helse omgjør to 50% helsefagstillinger til en 100% ledendemiljøterapeut gjeldende fra 1. 
januar 2023.  
 
Helse- og omsorgstjenesten er under press. Ressursene blir færre, behovet for tjenester øker og 
det er en pågående yngrebølge, i tillegg til den varslede eldrebølgen. Eldrebølgen snakkes det 
mye om og man gjør store endringer i hvordan man yter helse- og omsorgstjenester til den eldre 
befolkningen. 
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Yngrebølgen snakkes det mindre om, men den krever likevel oppmerksomhet fra de kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Dette er blant annet innbyggere med psykisk uhelse, personer med 
nevrolidelser og utviklingshemming, samt deres familier.  
  
Man ser at det er flere enkeltpersoner eller familier som søker kommunen om bistand nå enn 
tidligere og det er flere tjenester som blir rettighetsfestet. Eksempelvis kan man fra statistikk på 
landsbasis fra SSB se at blant brukerne som mottar avlastning i institusjon er det flest i 
aldergruppen 0 - 18 år. Det var om lag 1400 per uke ved starten av 2017. Dette har vært gradvis 
økende til knapt 2000 per uke ved slutten av 2020. Gjennomsnittsalderen i denne gruppen er 
mellom 11 og 12 år. 
  
Av de som mottar helsetjenester i hjemmet, ser man ikke bare en økning hos de over 80 år. Det 
laveste antall brukere finner vi i aldersgruppen 0 - 18 år. Der er det ca. 1300 brukere i 2016. 
Veksten i antall brukere i denne gruppen er på 114 prosent fram til 2020, slik at det er 2800 
brukere per uke i 2020. Det er også betydelig vekst i de andre aldersgruppene. I aldersgruppen 
18 - 39 år var det en vekst på 70 prosent fra januar 2017 fram til utgangen av 2020. I 
aldersgruppen 40 - 59 år var det en vekst på 33 prosent og i aldersgruppen 60 - 79 år en vekst 
på 30 prosent i samme periode. 
   
Selv om det er en reduksjon i antall timer per uke brukerne mottar tjenester, er veksten såpass 
stor at den fører til en økning i gitte tjenester totalt. I tillegg ser man at det er lav grad av 
naturlig avgang hos de yngre. Dette betyr at det kommer nye brukere som har behov for til dels 
omfattende tjenester over tid, uten at det er en reduksjon av brukere som allerede mottar 
tjenester. 
 
Når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har det vært en jevn og sterk vekst i antall 
brukere. I starten av 2016 er det omtrent 3400 brukere per uke i Norge. Dette antallet øker til 
4300 per uke ved utgangen av 2020. Antall brukere med BPA er høyest i aldersgruppene 18 - 39 
og 40 - 59 år. Veksten er sterkest i aldersgruppen 18 - 39 år. Der er det en vekst på 40 prosent i 
perioden 2016 - 2020.  Det tildeles flest BPA timer i aldersgruppen 0 - 39 år. 
  
Vi ser den samme økningen i bydelen som man ser nasjonalt. De brukerne som i dag mottar 
tjenester ønsker økte eller andre typer tjenester, det er flere familier som søker tjenester, barn 
det søkes tjenester til er yngre og de vi allerede gir tjenester til blir eldre. Dette er en stor 
utfordring. Fra oktober 2021 til oktober 2022 er det over 40 nye familier/innbyggere som 
mottar bistand. Vi har over flere år sett en økning av behov for helse- og omsorgstjenester til 
målgruppen nevro utviklingsforstyrrelser og spesielt autismespekteret. Nærmere 50 % av unge 
under 18 år som mottar bistand er innenfor denne målgruppen.  
 
Innen psykisk helse er det en markant økning i antall mennesker med komplekse utfordringer 
som skal ha tjenester fra bydelen. Alt fra den som ønsker gruppeterapi, individuelle samtaler, 
oppfølging i eget hjem, til den som er så psykisk syk at den ikke har boevne og dermed må bo i en 
samlokalisert bolig med døgnbemannet tilbud. Det er utarbeidet en egen rapport med tall fra 
bydelen som viser denne økningen. 
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Bydelen, og samfunnet for øvrig, har hatt en enorm utvikling innen digitaliserte og teknologiske 
løsninger. Dette har ført til at vi yter tjenester noe annerledes enn tidligere. For eksempel har vi 
sluttet å bli med brukere for å handle, vi bistår i å bestille matlevering i stedet for. Vi doserer 
ikke i like stor grad lenger, vi leverer multidoser. Vi setter ikke opp dags- og ukeplaner med 
laminerte bilder, vi finner fram mandagens planer på en iPad. Alle disse små forbedringene er 
med på å frigjøre ressurser som kan benyttes til andre oppgaver eller andre personer. Det har 
også i noen grad endret hvordan kompetansen brukes og til en viss grad hvilken kompetanse vi er 
i behov av i tjenestene. Velferdsteknologi og digitalisering er sentralt for at vi skal kunne endre, 
ta i bruk og utnytte de ressursene vi har på best mulig måte. Vi opplever tidvis at vi blir hindret 
av et regelverk som er laget i en tid hvor de løsningene som i dag finnes, overhodet ikke 
eksisterte. Vi må, sammen med andre kommuner og lovgiver, delta i arbeidet for å utvikle dette 
regelverket, slik at det kan være med på å utvikle tjenestene til noe mer og annet enn det de er i 
dag. 
 
Vi ser også at enkelte av de tjenestene vi tilbyr heller ikke har endret seg nevneverdig de siste 
tiårene. Vi mener og får tilbakemelding fra innbyggere og brukere på at ønsket om hvordan 
tjenestene ytes og hvilke tjenester som er tilgjengelige, ikke alltid passer de som skal motta 
tjenestene. Vi er nødt til, sammen med våre brukere, å se på hvordan vi skal løse dette. 
  
Med andre ord: vi er inne i en yngrebølge og det er en vesentlig vekst i behovet for helse- og 
omsorgstjenester til disse. Denne bølgen kommer samtidig med at vi er i starten av en 
eldrebølge. Vi får færre ressurser og det er flere som skal dele de samme ressursene. I tillegg er 
det behov for radikal endring av enkelte deler av det tilbudet vi i dag gir. Vi må også i større grad 
ta til oss de velferdsteknologiske og digitale løsningene som finnes for å løse noen av de 
utfordringene vi står overfor. 
   
Tilrettelagte tjenester og psykisk helse har tatt dette innover seg og vi søker å finne løsninger 
som forebygger og utsetter behovet for omfattende og langvarige tjenester. 
  
Avdeling Tilrettelagte tjenester og psykisk helse har de siste årene hatt en vekst i antall 
tjenestesteder, tjenesteområder og tilrettelagte arbeidsplasser.  Vi har hatt flere mellomstore 
prosjekter knyttet til digitalisering og forenkling av hverdagen til de omkring 475 medarbeiderne 
i avdelingen, noen fortsetter vi med og andre har vi avviklet da effektene har vært mindre enn 
forespeilet.  

I 2023 skiller vi Marmorberget bo- og avlastning til et eget avlastningstjenestested og et eget 
bofellesskap. Bofellesskapet har 7 singelrom, samt felles stue og kjøkken. Dette for å 
imøtekomme behovene til de innbyggerne som ikke kan bo i eget hjem og som ikke får et ønsket 
tilbud i eksisterende tilbud. Avlastningen har 15 plasser. 

Dette året har vi hatt fokus på å komme i gang etter pandemien. Vi har hatt fokus på å fortsette 
med det utviklingsarbeidet som måtte stoppe opp i de to årene med pandemi, hatt fokus på å få 
tilbake medarbeidere og fokus på HMS og arbeidsmiljø og vi har prioritert internkontroll og 
utarbeidet et system for dette. I tillegg har vi hatt fokus på kompetanseheving og nasjonale 
retningslinjer. Mye av dette arbeidet vil være satsningsområder inn i 2023 og er beskrevet i 
neste kapittel.  
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I 2021 hadde alle seksjonene i avdelingen personale som gjennomførte klinisk 
observasjonskompetanse (KlinObs) opplæring i regi av Helseetaten. De er også utdannet i å 
gjennomføre kurs i hjerte/ lungeredning. Avdelingen har kjøpt inn 10 HLR-dukker og har denne 
høsten startet opp systematisk hjerte-lungeredning i egen regi av de som har vært på 
opplæringen i Helseetaten. Dette gjør den enkelte medarbeider tryggere i akutte situasjoner og 
gjør det enklere å vurdere det kliniske bildet på en objektiv måte før det iverksettes behandlende 
tiltak. 

Office 365 kommet som en digital plattform. I 2022 har det vært fokus på å gi alle medarbeidere 
opplæring på og kompetanse i bruk av de ulike verktøyene og mulighetene i Office 365. 
Tilrettelagte tjenester og psykisk helse har kommet langt i denne opplæringen og de aller fleste 
medarbeidere er kjent med og bruker O365. 

I 2022 har det vært en stor utfordring å få tak i kvalifisert personell til stillinger som krever 
minimum bachelor innenfor helse- og sosialfag. Spesielt har det vært vanskelig å rekruttere 
vernepleiere til bofellesskapene. I en rapport fra 2020 utført av Fellesorganisasjonen (FO) i 
samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemmede (NAKU), mangler det i Norge 
mer enn 20 000 vernepleiere i tjenestene til utviklingshemmede. I Oslo kommune, og i bydel 
Nordstrand, har det over flere år vært god tilgang på kvalifisert personell, også vernepleiere. 
Hva som skyldes dreiningen i rekrutteringen er usikkert, men vi ser at turnusarbeid, mindre tid til 
fagutvikling og lønn er faktorer som kan påvirke rekrutteringen. 

Bydelen har 19 vedtak etter lov om kommunale helse og omsorgstjenesters kapittel 9 om bruk av 
tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Disse vedtakene krever ressursinnsats i 
forbindelse med faglig veiledning, protokollføring og kompetansehevende tiltak. Vi vil også i 
2023 bruke tid og ressurser på kvalitetsutvikling og oppfølging av eksterne 
tjenesteleverandører. Deler av brukergruppen har nådd eller er i ferd med å nå en alder der 
somatisk, samt demens, tilleggsproblematikk er vanlig og dette stiller andre faglige krav til 
bemanningen i bofellesskapene. 

Satsningsområder i budsjett 2023 

Ny organisering  
Innbyggere og pårørende har store forventninger til bydelens tjenester og man arbeider 
systematisk med forventningsavklaringer tidligst mulig for å sikre god kommunikasjon. Etter 
omorganiseringen de to siste årene, har vi i avdelingen samlet tverrfaglig kompetanse på 
områdene funksjonsnedsettelser, psykisk helse arbeid og forvaltning knyttet til dette i samme 
avdeling. I 2021 og 2022 har vi hatt fokus på å legge strategier for å få best mulig utnyttelse av 
organiseringen. Dette fokuset fortsetter i 2023. Vi har i 2022 gjennomført en evaluering av 
organiseringen av avdelingen. Resultatene fra denne evalueringen effektueres i 2023. 

Utvikling, innovasjon og forbedringsarbeid må forankres i ledelse hvis man skal få til endring. 
Med dagens organisering, hvor seksjonslederne skal følge opp inntil 80 medarbeidere, brukes 
deres tid til å administrere og lite til å lede.  
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Avdelingen er stor med mange medarbeidere som gir tjenester til innbyggere med sammensatte, 
varige og komplekse behov. Det er derfor behov for en ledergruppe som har tid, kompetanse og 
ressurser til å arbeide strategisk og utviklende med ledelse og sitt lederskap. For å få til dette er 
det viktigste grepet vi kan ta å fordele noe av personalansvaret til teamlederrollen vi har i 
avdelingen.  
 
Vi vil derfor beholde organiseringen slik den er i dag, men justere noe på ansvars- og 
oppgavefordelingen i det som er ledergruppen i den enkelte seksjon. Det betyr blant annet at 
teamledere vil få delegert noe personalansvar. Den nye arbeidsfordelingen vil medføre behov for 
justering av lønn for teamledere. Alle kostnader vil dekkes innenfor den enkelte seksjon. 
 
Ambulerende miljøterapitjeneste (AMT) gir direkte bistand inn i hjemmet til familier med barn og 
unge med ulike bistandsbehov og til unge voksne med bistandsbehov som skal etablere seg i egen 
bolig. Det kan være veiledning til foreldre, botrening, etablering av ulike kommunikasjons- og 
styringsverktøy eller samtaler med barnet/ den unge. Det er en markant økning i familier som 
har behov for denne type bistand. AMT vil fra 01.01.23 være organisert i seksjon Habilitering. De 
skal arbeide 37,5 timer per uke. 1-3 morgener og kvelder i uken skal de arbeide fra 07.00 eller til 
20.00 for å møte familiers behov for oppfølging og veiledning. Vi forventer da å kunne tilby 
tidsbegrenset bistand til flere familier som en første del av tilbudet i Tilrettelagte tjenester og 
psykisk helse sin omsorgstrapp.  
 
Utviklingsarbeid 
Utviklingsarbeid krever tid, ressurser og kompetanse, både innad i avdelingen og på tvers av 
avdelinger. Dette vil fortsatt være en prioritet i 2023.  

Tilrettelagte arbeidsplasser 
Kantinen i bydelshuset driftes av avdelingen. Her er det blant annet flere tilrettelagte 
arbeidsplasser, samt tilrettelagte lærlingeplasser. I 2023 arbeider man videre med å opprette 
flere tilrettelagte arbeidsplasser som skal arbeide i bydelshuset, men være en del av 
personalgruppen i kantinen. Opprettelsen av disse arbeidsplassene gjøres i tett samarbeid med 
NAV. 

Utviklingsgruppen 

Høsten 2021 opprettet avdelingen Utviklingsgruppen. Denne gruppen har som oppdrag å drive 
utviklingsarbeidet i avdeling gjennom å starte, spre og implementere prosjekter, spesielt innen 
velferdsteknologi og digitalisering. Alle seksjoner er representert i denne gruppen. Det er ansatt 
en koordinator for gruppen i 50% stilling, samt en 30% prosjektmedarbeider.  

Utviklingsgruppen har fått midler fra Helsedirektoratet og er med i Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram for barn, unge og voksne med utviklingshemming. Mange av 
prosjektene som Utviklingsgruppen holder i er forankret der. Blant annet har avdelingen fått 
midler til å gå til innkjøp av Tovertafel, et digitalt aktivtetsbord. 
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Videre er bydelen ved prosjektkoordinator i Utviklingsgruppen fra 2023 invitert med i en 
nasjonal arbeidsgruppe i regi av KS, hvor man skal se på kontantfrie betalingsløsninger til 
personer som ikke har bank-id. Dette gjelder mange av de vi yter tjenester til.  

Utviklingsgruppen vil i 2023 fortsatt være en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. 
Blant annet skal det opprettes et prosjekt knyttet til implementering av PAS som det gis midler 
til. Bydelen er invitert med i en nasjonal styringsgruppe for etablering av et nasjonalt nettverk 
om PAS. 

Et annet prosjekt Utviklingsgruppen er med i er opplæring med bruk av VR-briller. Dette er et 
prosjekt som eies av en annen avdeling i bydelen, men hvor avdelingen med Utviklingsgruppen i 
spissen har vært involvert. Satsingen på bruk av VR-briller i opplæring vil fortsette i 2023. 
Avdelingen vil videreutvikle dette og benytte VR-briller og digital simulering som et tillegg i 
kompetansehevingen. 

Implementering av nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming 

I 2022 kom den nasjonale veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming. I forbindelse med dette delte Helsedirektoratet ut midler til implementering 
av denne i kommunen. Avdelingen fikk tildelt midler til dette formålet.  

Arbeidet med implementeringen av dette vil fortsette i 2023 med spesielt fokus på 
internkontroll, KlinObs, ABC- opplæring til medarbeidere og kompetanseheving på positiv 
atferdsstøtte (PAS). Bydelen er blant annet representert i det nyopprettede nasjonale 
nettverket for PAS og har i 2022/2023 hatt 25 medarbeidere i ABC-opplæringen i regi av USHT. 

Kompetanseheving 

Det har over tid vært en positiv endring i befolkningen med funksjonsnedsettelser. De er friskere, 
har færre helseplager og gjennomsnittlig levealder har økt. Dette gir avdelingen nye 
utfordringer. Blant annet ser vi at det er en økning i somatiske helseplager som er aldersrelatert 
og vi ser en økning i antallet personer med demens. Dette gjør at det er behov for ny kompetanse 
i tjenesten.  

I 2023 vil vi derfor se på ulike løsninger for å imøtekommende behovet for denne kompetansen. 
Blant annet skal vi evaluere og justere utviklings- og kompetanseplanen i avdelingen. Dette 
arbeidet er startet i 2022 ved at vi i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og 
helsetjenester (USHT) i Oslo, har begynt å benytte den generelle kompetansemodulen som de 
har utarbeidet. Videre i 2023 skal avdelingen ta i bruk kompetansemodulen i HR Web i sin helhet. 

En sentral del av kompetansehevingstiltakene er også knyttet til implementering av veilederen 
som beskrevet overfor og tilskudd fra Helsedirektoratet. 
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Helse, miljø og sikkerhet 

I 2022 fikk avdelingen midler fra OU-fondet for å arbeide med det strategiske HMS-arbeidet i 
avdelingen. Vi samlet alle HMS-gruppene i avdelingen til felles fagdager. Disse fagdagene ble 
arrangert i samarbeid med hovedtillitsvalgte i de ulike forbundene, hovedverneombud og 
ledelsen i avdelingen.  

I 2023 har vi på nytt fått midler fra OU-fondet for å arbeide videre med dette, fortsatt i nært 
samarbeid med vernetjenesten. Fokus i 2023 vil være på risiko- og sårbarhetsanalyser og 
handlingsplaner tilknyttet dette, samt systematisk arbeid med resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen. 

11.3 Resultatindikatorer – obligatoriske sentrale og lokale måltall 
 
Tabell – obligatoriske sentrale måltall -  funksjonsområde 3 Helse og omsorg 

 

11.4 Budsjettforutsetninger 

 
Her vil det komme endringer i 2023 

FO3 Helse og omsorg
Resultat 

bydel 2020
Resultat 

bydel 2021
Måltall 

bydel 2022
Måltall 

bydel 2023

Andel av bydelenes årsverk i omsorgstjenestene med 
relevant fagutdanning 1)

80,0 % 81,0 % 80 % 80 %

Andel mottakere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som 
er kartlagt for ernæringsmessig risiko 2)

70,0 % 70,0 % 50 % 50 %

1) Bydelene rapporterer antall årsverk med relevant utdanning (etter samme definisjon som i KOSTRA) i forhold til antall årsverk i omsorgstjenestene

2) Andel personer (67 år eller eldre) som er mottakere av helsetjenester i hjemmet som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder

Antall 
brukere

Antall i 
bydelens 

boliger

Herav 
salgsplasser

Bydelens 
beboere i 

boligen

Avlastning i 
bydelens  

regi.
Birger Olivers vei bofellesskap 6 6 0 6 0
Seterhøyveien bofellesskap 5 5 0 5 0
Glimmerveien bofellesskap 7 7 0 7 0
Krystallen bofellesskap 12 12 0 12 0
Marmorberget dag- og aktivitessenter 16 0 2 14 0
Marmorberget bofellesskap 4 4 0 4 0
Marmorberget avlastning 15 0 0 0 15
Lambertseter bofellesskap 4 4 0 4 0
Miljøterapitjejensten bofellesskap 9 5 0 5 0
Symra bofellesskap 16 0 0 16 0
Storåsveien bofellesskap 4 4 1 3 0
Peder Holters vei bofellesskap 5 4 0 4 1
Åsryggen bofellesskap 4 4 0 4 0
Solfjellshøgda bofellesskap 5 5 0 5 0
Røhrts vei bofellesskap 4 4 0 4 0
Gisles vei/Sandstuveien bofellesskap 7 7 0 7 0

Seksjon Ekeberg

Seksjon Lambertseter

Tilrettelagte boliger - bofellesskap

Seksjon Kastellet

Seksjon Bergkrystallen

Seksjon Marmorberget

Seksjon Ljan
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Tabell - Kjøp av botilbud 

 

Tabell - Kjøp av dagsenterplasser og med finansiering av varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) 

 
 
Tabell – Kjøp av bolig- og gruppeavlastning

 

Tabell – Omsorgsstønad 

 

Kjøp av botilbud 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gjennomsnittlig antall plasser 16,75 19,58 20,00 21,00 23,00 21,50
Brutto kostnad kjøp av plasser 51 987 000 55 381 430 54 644 323 65 388 928 75 855 000 80 011 000
Vederlag -330 000 -330 000 -330 000 -330 000 -210 000 -210 000
Netto kostnad kjøp av plasser 51 657 000 55 051 430 54 314 323 65 058 928 75 645 000 79 801 000
Gjennomsnittlig brutto kost pr plass 3 103 701 2 828 469 2 732 216 3 113 758 3 298 043 3 721 442
Billigste helårs botilbud 584 799 602 457 308 418 722 568 797 745 843 832
Dyreste helårs botilbud 6 018 120 6 049 334 6 316 563 9 472 320 9 758 570 10 082 290

Kjøp av dagsenterplasser og VTA-plasser 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dagsenterplasser 25,00 25,00 27,00 26,08 27,42 27,42
Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) 49,60 59,00 63,00 57,83 64,00 65,60
Sum 74,60 84,00 90,00 83,92 91,42 93,02
Kostnad dagsenterplasser 22 000 000 23 577 000 24 489 000 24 655 000 28 746 000 29 233 000
Kostnad varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) 6 772 000 8 241 000 9 209 000 8 413 000 9 351 000 10 030 000
Sum 28 772 000 31 818 000 33 698 000 33 068 000 38 097 000 39 263 000
Gjennomsnittskostnad dagsenterplasser 880 000 943 080 907 000 945 240 1 048 486 1 066 249
Gjennomsnittskostnad VTA-plasser 136 532 139 678 146 175 145 470 146 109 152 896
Gjennomsnittskostnad totalt 385 684 378 786 374 422 394 058 416 740 422 107
Billigste helårs dagsenterplass 372 169 385 806 66 316 130 305 285 541 117 411
Dyreste helårs dagsenterplass 1 733 074 1 831 860 1 846 762 1 895 266 1 928 651 1 822 413
Billigste helårs VTA-plass 39 568 39 951 40 845 42 650 45 000 45 504
Dyreste helårs VTA-plass 526 694 782 936 886 093 817 801 861 589 871 054
Billigste helårs plass - Dagsenter eller VTA 39 568 39 951 40 845 42 650 45 000 45 504
Dyreste helårs plass - Dagsenter eller VTA 1 733 074 1 831 860 1 846 762 1 895 266 1 928 651 1 822 413
Marmorberget dag- og aktivitetssenter tilbyr i tillegg plasser til 16 brukere, hvorav 2 selges til 
andre bydeler og 14 er i bydelens regi.

Kjøp bolig- og gruppeavlastning 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kun ordinær avlastning 15,92 22,00 27,00 25,00 20,00 16,00
Kun ferieavlastning 1,00 0,00 1,00 4,00 3,00 2,00
Både ferie- og ordinær avlastning 9,00 3,00 5,00 4,00 1,00 7,00
Antall brukere totalt 25,92 25,00 33,00 33,00 24,00 25,00
Antall brukere ordinær 24,92 25,00 32,00 29,00 21,00 23,00
Antall brukere ferieavlastning 10,00 3,00 6,00 8,00 4,00 9,00
Beløp ordinær avlastning 18 079 731 12 603 634 16 455 204 14 947 899 11 745 537 16 079 305
Beløp ferieavlastning 550 269 208 175 422 421 954 191 148 675 354 801
Totale avlastningskostnader 18 630 000 12 811 809 16 877 625 15 902 090 11 894 212 16 434 106
Gjennomsnittskost ordinær avlastning 725 511 504 145 514 225 515 445 559 311 699 100
Gjennomsnittskost ferieavlastning 55 027 69 392 70 404 119 274 37 169 39 422

Omsorgsstønad 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall brukere 41 47 52 50 60 67
Gj snittlig kostnad pr vedtak 121 659 108 462 99 423 100 800 125 783 126 254
Total kostnad 4 988 000 5 097 714 5 170 000 5 040 000 7 547 000 8 459 000
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Tabell – Kjøp av brukerstyrt personlig assistanse 

 

Tabell – Kjøp av etter skoletidstilbud 

 

Tabell - Psykisk helse  

 

Tabell - Kjøp av botilbud psykisk helse

  

Kjøp av brukerstyrt personlig assistanse 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall brukere 41 38 49 47 40 48
Totalt kostnad assistenter 33 336 000 37 181 000 41 395 000 38 182 000 37 486 000 35 160 000
Brutto gjennomsnittskost pr vedtak 813 073 978 447 844 796 812 383 937 150 732 500
Billigste vedtak 84 868 87 936 90 836 91 930 110 234 74 866
Dyreste vedtak 3 730 453 3 861 360 3 884 040 4 030 654 4 194 521 4 440 586

Kjøp av etterskoletilbud 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plasser vår 11,00 11,00 11,00 14,00 12,00 12,00
Slutter vår/sommer -3,00 -1,00 0,00 0,00 -2,00 -1,00
Tilkommer høst 1,00 1,00 3,00 2,00 4,00 2,00
Plasser høst 9,00 11,00 14,00 16,00 14,00 13,00
Gjennomsnittlig antall plasser 10,09 11,00 12,36 14,91 12,91 12,45
Kostnad kjøp av plasser 2 852 000 2 326 820 2 903 833 3 042 121 3 311 000 3 812 000
Gjennomsnittskostnad 282 631 211 529 234 869 204 045 256 486 306 073

Psykisk helse Antall beboere i 
bydelens boliger

Antall beboere i bydelen 
som vi yter tjeneste til i 

hjemmet
Herregårdsveien - bolig i bydelen 14 4

Marmorberget - bolig i bydelen 34

Hjemmeboende som bydelen yter tjenester til 440

Antall FACT - brukere vi yter tjenester til 45

Kjøp av botilbud psykisk helsevern 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall plasser 30,00 26,00 26,08 25,00 24,00 27,00
Total kostnad 26 550 000 24 674 000 28 326 000 28 747 000 29 504 000 35 968 000
Gjennomsnittskostnad pr plass 885 000 949 000 1 085 981 1 149 880 1 229 333 1 332 148
Billigste helårs tilbud 69 505 70 257 72 922 71 953 77 503 79 025
Dyreste helårs tilbud 2 863 284 2 949 755 2 470 801 2 490 360 2 601 462 3 217 046
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 Klimavurdering av budsjett 2023 og økonomiplan 
2023-2026 

 

12.1 Kan budsjettforslaget føre til økte utslipp i Oslo?  
 

Vår vurdering er at tiltakene i Bydel Nordstrands budsjett for 2023 ikke vil føre til økte utslipp i 
Oslo.  

12.2 Kan budsjettforslaget føre til reduserte utslipp i Oslo? 
 

Utslipp i bydelens tjenester er i hovedsak knyttet til avfallshåndtering, innkjøp, energibruk og 
avfall. Det gjøres en egen rapportering på miljø- og klimaarbeidet i årsberetningen.  

Nedenfor er det gitt en beskrivelse av tiltak som anses å føre til reduserte utslipp i Bydel 
Nordstrand sitt budsjettforslag for 2023: 

Bydelens bilpark 
Bydelen benytter i all hovedsak el-biler og vil fortsette å fase ut biler på fossilt drivstoff. Det er 
kun aktuelt med bensin- eller dieseldrevne biler der det ikke finnes fullgode elektriske 
alternativer.  
 
Bydelen skal anskaffe nye minibusser i 2023 som skal være elektriske.  
 
Sykler /el-sykler 
Bydelen har både vanlige el-sykler, el-lastesykler og el-tandemsykler. De vanlige el-syklene 
brukes i tjenestene som transportmiddel ved hjemmebesøk både av helsesykepleiere, jordmødre 
og i hjemmetjenesten, samt som transportmiddel til øvrige møter og befaring. El-lastesyklene og 
tandemsyklene brukes også i aktiviteter sammen med brukere og gir de ansatte i bydelen 
mulighet til å ta med seg sine brukere på utflukter.  
 
Bydelen er sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass og det er gjort tiltak for å legge til rette 
slik at bydelens ansatte skal kunne sykle til jobb. En viktig del av dette er å sikre at det er 
parkeringsplasser for sykkel. Bydelen vil i 2023 fortsette å legge til rette for sykkelservice med 
støtte fra miljø- og klimaordninger i Oslo kommune.  
 
Miljøledelse 
Miljøledelse bidrar til redusert klimagassutslipp gjennom fokus på blant annet kildesortering, 
effektiv energistyring, gjen- og ombruk av møbler og miljøkrav i anskaffelser og innkjøp.  
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Bydelen vil fortsette arbeidet med å oppfylle kriteriene som miljøfyrtårn i 2023 og legge til rette 
for at sentrale krav blir oppfylt på overordnet nivå og dermed reduserer kravene på det enkelte 
tjenestested.  
 
Bærekraftig forbruk og matsvinn 
Flere av tjenestestedene jobber med å redusere forbruket og vurdere om det er noe som kan 
gjen- eller ombrukes. Blant annet er bydelens barnehager opptatt av gjenbruk av materialer og å 
benytte seg av ting de finner i naturen. Fellesskapsløsninger og bytteordninger vil 
tjenestestedene fortsette med i 2023. Eksempel på tiltak er bytteordninger i form av 
bytteboder, klesbyttedag og gjenbruk av møbler/kontormøbler.  
 
I kantina i bydelshuset er bærekraft og reduksjon av matsvinn viktige prinsipper både ved innkjøp 
av varer og i kantine driften for øvrig.  
 
Samkjøpsavtaler og anskaffelser 
Virksomhetene er forpliktet til å bruke Oslo kommunes samkjøpsavtaler. Klima- og miljøhensyn 
er en viktig faktor når disse avtalene inngår. Bydelen vil gjennom arbeidet med å oppfylle 
kriterier for miljøfyrtårn, bidra til at bydelens anskaffelser og innkjøp er miljø- og klimavennlige 
og at bruk av unødvendig engangsartikler i plast unngås. 
 
Kildesortering 
Kildesortering skal utføres på alle bydelens tjenestesteder og skal være innarbeidet i 
tjenestestedets renovasjonsavtale. Det er ulikt på tjenestestedene hvor mange avfallsbeholdere  
 
Samlokalisering og digitale møter 
Store deler av bydelens virksomhet ble i 2020 samlokalisert i bydelshuset på Lambertseter. På 
grunn av koronapandemien ble deler av de planlagte tiltakene for bydelshuset satt på vent, men 
gjennom 2022 har dette blitt tatt tak i på nytt.  I 2023 vil bydelen jobbe for at bydelshuset skal 
bli et samlingspunkt i bydelen med blant annet mulighet for utlån av møterom via Oslonøkkelen.  
Muligheter for å gjennomføre digitale møter ble gjennom koronapandemien avgjørende for 
opprettholdelsen av bydelens virksomhet og er fortsatt viktig. Gode verktøy for å kunne 
gjennomføre digitale møter både med interne og eksterne samarbeidsparter og aktører bidrar til 
effektivitet og reduserer transportbehovet.  

Friområder og parker 
Bydelen forvalter og drifter flere mindre parker og friområder. Dette er i tråd med byrådets 
målsetning om å gi befolkningen god tilgang til grøntarealer og parker for rekreasjon og fysisk 
aktivitet.  Drift av bydelens friområder er i tråd med miljøvennlige metoder for å verne om 
biologisk mangfold. 
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12.3 Kan budsjettforslaget gjøre Oslo mer eller mindre tilpasset 
klimaendringene? 

 
Vår vurdering er at budsjettforslaget for 2023 bidrar til å gjøre Oslo mer tilpasset 
klimaendringene ved å redusere utslipp, at vi bidrar til at tjenestestedene kan gjøre miljøvennlige 
innkjøp, utføre kildesortering og at vi bruker miljøvennlige transportmidler. Flere digitale møter 
vil gjøre at det er redusert behov for transport i bydelen og i Oslo generelt. Gjennom bydelens 
høringsuttalelser vil vi være en pådriver i eksempelvis plan- og reguleringssaker for å finne 
løsninger som er klima- og miljøvennlige, eksempelvis grønne tak og miljøvennlig byggemateriale.  
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