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Bydelsbudsjett med mindre
innstramning enn forventet
Etter at det ble kjent i oktober at realendringene i
bydelens budsjett ville gi en reduksjon av rammene
på hele 56 millioner kroner, var det grunn til å frykte
at dette ville bety store innstramninger som kunne
gå ut over aktivitesnivået i bydelen. Som et resultat
av tidligere års mindreforbruk (overskudd) vil dette
bare skje i liten grad.
Tekst: Tore Flaa

Etter flere år med opparbeidet mindreforbruk har Bydel
Nordstrand i dag en svært
god økonomi. Ved utgangen
av 2014 vil dette overskuddet
være ca 70 millioner kroner.
Dette er gode penger å ha når
rammebudsjettet for bydelene
krympes. Bydelens budsjettforslag ble presentert i forrige uke,
og bydelsdirektør Per Morstad
presiserte forslaget har lagt til
grunn at lovpålagete tjenester
for barn og eldre og mennesker
med særlige behov skal opprettholdes.

Godt å ha penger ”på bok”

Behovet for innstramninger i
det opprinnelige budsjettet viste
seg i oktober å bli 56 millioner
kroner. For å slippe å redusere
aktivitetsnivået vesentlig i det
nye forslaget realiseres ca 29
millioner av tidligere års mindreforbruk. Behovet for ytterligere reduksjon reduseres derved
til 27 mill.
Reelle budsjettreduksjoner på
20 mill. reduserer beløpet til
7 mill. som dekkes gjennom
innsparing i sykehjemstilbudet.
Nordstrand har de siste årene
vært den eneste bydelen som
har budsjettert med økning av
sykehjemsplasserplasser og har
en god kapasitetsdekning. I
tillegg har man også god tro
på etableringen av et nytt team
som skal drive opplæring og
hjelp til det man kaller hverdagsrehabilitering. Det betyr at
mange kan få hjelp til å få lagt
ting til rette for at de skal kunne bo lenger i sitt eget hjem.

De reelle reduksjonene

Den reelle budsjettreduksjonen
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er som nevnt på 20 millioner.
Storparten av dette – ca 8
mill. – hentes fra i bestillerenheten. Enhetene for barnevern, forebyggende tjenester,
bo- og dagtilbud, barnehager
og sosialhjelp, får også noen
reduksjoner. Når det gjelder
de sistnevnte enhetene, hentes
i stor grad reduksjonene ved å
fjerne vakanser, omdisponering
av personale og effektivisering
av drift. Også enhetene for
service og forvaltning og staben
i Bydelsdirektør teamet blir
berørt med mindre beløp.

Karakteristikk
av budsjettet

Intensjonen om at folk i bydelen skal merke minst mulig til
reduksjonene i bydelens budsjett er i vesentlig grad oppfylt
med de disposisjoner som er
gjort. Leder av bydelsutvalget,
Arve Edvardsen (H), påpeker
at fokus i budsjettet har vært at
konsekvensene for brukere av
bydelens tjenester skulle merke
minst mulig til de innstramninger som blir nødvendig.

Bydelsdirektør Per Morstad (tv) og Leder av bydelsutvalget Arve Edvardsen mener at man nok en gang
har kommet i mål etter anvendt konsensus. Foto: Ivar Nyhus

Nesteleder Steinar Andersen
skryter av samarbeidet mellom
bydelsutvalget og administrasjonen og ikke minst innad i
BU. Gjennom dette samarbeidet har man kommet frem til et
budsjett basert på smidige løsninger og som sannsynligvis vil
skape lite friksjon når budsjettet
skal behandles av BU den 18.
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