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AVVIKSRAPPORT PR 30.09.2016 FOR BYDEL NORDSTRAND 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
-Rådet for funksjonshemmede 
-Eldrerådet 
-Ungdomsrådet 
-Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen 
-Helse- og sosialkomiteen  
-Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
-Bydelsutvalget 
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
godkjent 
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydel Nordstrand sin avviksrapport pr 30.09.2016 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand sin avviksrapport pr 30.09.2016 godkjennes 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport pr september 2016 for Bydel Nordstrand 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert 
om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til 
vedtatt budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendig tiltak.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av  
saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post til bydelsutvalgets 
medlemmer innen utgangen av den påfølgende måned.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for  
avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter 
eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. 
Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. Ledergruppen 
gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan iverksette tiltak 
ved behov. 
 
Sammendrag 
Avviksrapport med økonomiske avvik og lokale måltall følger vedlagt saken.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter 
benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Vurdering  
 
Bydel Nordstrand har budsjettert med et mindreforbruk på 43,700 mill kr i 2016, og man 
prognostiserte til og med avviksrapporten pr mai med et slikt mindreforbruk. Bydelsutvalget 
vedtok i sak 69/16 «Budsjettjusteringssak 2016» at merinntekt refusjon for ressurskrevende 
tjenester for 2015 på 8,048 mill kr skulle disponeres til risikoavsetning. Ambisjonen pr juli ble da 
å oppnå det budsjetterte mindreforbruket på 43,700 mill kr uten å benytte risikoavsetning. 
Prognosen pr juli ble derfor forbedret med 8,000 mill kr til et mindreforbruk på 51,700 mill kr. Pr 
august ble denne prognosen opprettholdt, mens man pr september har forbedret prognosen med 
5,000 mill kr til et mindreforbruk på 56,700 mill kr. 
 
 
Oslo, 24.10.2016 
 
 
 
Tore M. Andresen /s/       Roger Westgaard /s/ 


